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Projekt Gazety Muzealnej jest formą przybliżenia kultury, historii oraz tradycji morskich i rybackich 
Kołobrzegu, jak również gmin ościennych. Dbając o stan wiedzy dotyczącej historii oraz wyjątkowych 
walorów naszej małej ojczyzny pragniemy przedstawić Państwu niniejszy, specjalny numer gazetki 
Muzeum Oręża Polskiego. Prezentujemy go w nowoczesnej formie multimedialnej licząc na to, że 
dotrze do szerszego grona odbiorców. Kierujemy go szczególnie do młodszych mieszkańców naszego 
województwa, dla których atrakcyjność formy może być dodatkową motywacją, do pochylenia się 
nad wyjątkowością dziedzictwa morskiego naszego regionu. 

Fascynuje, intryguje i budzi respekt. Bałtyk to z wie-
lu względów jeden z najciekawszych akwenów na Zie-
mi. Interesują się nim zarówno badacze reprezentujące 
różne dziedziny nauki, pasjonaci i miłośnicy aktywnego, 
często ekstremalnego spędzania wolnego czasu, spor-
towcy oraz „zwyczajni” turyści. Wszyscy, przybywa-
jąć do Kołobrzegu i w najbliższą okolicę, każdego roku 
na nowo odkrywają polskie morze. Będąc tutaj warto 
zwrócić szczególną uwagę właśnie na sferę poznawczą. 
W bałtyckich głębinach cały czas kryje się wiele tajem-
nic; stanowią prawdziwą skarbnicę wiedzy.

Oddajemy w Państwa ręce drugą część Wirtualnego 
Wydawnictwa Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 
Tak jak w przypadku edycji czerwcowej, całość zawar-
tych w niej materiałów dotyczy zagadnień morskich lub 
z morzem związanych. I tym razem nie brakuje interesu-

jących wypraw do przeszłości, zarówno tej dalszej, jak 
i zupełnie nieodległej, opierającej się na przykład o po-
czątki polskiej społeczności Ziemi Kołobrzeskiej. Dawne 
wątki przeplatają się ze współczesnymi, zawierają histo-
rie miejsc oraz dzieje i przemyślenia ludzi, których życie 
w dużej mierze koncentruje się na zagadnieniu określa-
nym mianem „morskość”. 

Wirtualne Wydawnictwo MOP to fuzja potrzeby 
dzielenia się wiedzą i pasją oraz promowaniem lokalne-
go, pozytywnego patriotyzmu. Nasi autorzy, choć często 
całkowicie różni od siebie i reprezentujący odmienne 
profesje, z dumą i nadzieją praktycznie każdego dnia 
spoglądają w kierunku bałtyckiego widnokręgu. Mamy 
nadzieję, że przygotowane przez nich teksty zainteresu-
ją Państwa nie tylko na czas wakacji. 

Bałtyk skarbnicą 
wiedzy

Aleksander Ostasz
Redaktor prowadzcy

DYREKTOR  
MOP W KOŁOBRZEGU

S Ł O W O  O D  D Y R E K T O R A

Wirtualna Gazeta Muzeum Oręża Polskiego
Cel: Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję 
sektora rybactwa na obszarze LSR

Beneficjent: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w ramach Priorytetu 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
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za powierzone tam obowiązki. Po półtora roku powróciłem do kraju i zostałem 
wyznaczony na Dowódcę Oddziału Szkolnego i wykładowcę artylerii morskiej do 
Szkoły Podchorążych Mar. Woj. w Toruniu. Podczas miesięcy letnich co roku byłem 
wyznaczany Dowódcą O.R.P. „Gen. Haller”, który był na lato oddawany do użytku 
S.P.M.W. Podczas mobilizacji 1939 r. na własną prośbę opuściłem ewakuującą się 
szkołę i zostałem wyznaczony na Dowódcę tegoż O.R.P. „G. Haller” na którym od-
byłem pierwsze dni wojny z niemcami. Po uszkodzeniu okrętu przez bomby prze-
ciwnika byłem Dowódcą odcinka prze – [brak fragmentu].

Niewolę odbyłem w oflag IX B Nienburg 1/w, XVIII C – Spittal 1/o (Austria) 
w czasie od czerwca 1940 r. do końca Wolenbergu – oflag II C batalion 6. Po po-
wrocie do Gdyni zgłosiłem się w Głównym Urzędzie Morskim, który wyznaczył mi 
stanowisko Kapitana Portu Kołobrzeg w którym pozostałem do powołania do służ-
by czynnej w Mar. Woj. , tj. od maja 1945 do stycz. 46. W obozach nie zajmowałem 
się polityką. Czas wypełniałem przede wszystkiem studiami języków obcych oraz 
pracą w teatrze obozowym jako rzeźbiarz, ponadto redagowałem dział morski taj-
nej gazetki oraz wygłaszałem w barakach pogadanki o Morskich sprawach za co 
trzykrotnie odbywałem areszt ścisły.

Posiadam czworo rodzeństwa z których młodszy ode mnie brat Józef który bę-
dąc oficerem rezerwy przedarł się do Anglii, a zwolniwszy się następnie z wojska 
zajmował się polityką jako członek P.P.S. od lat młodzieńczych. Był prześladowany 
przez grupę andersowską. Zginął w Palestynie rzekomo w więzieniu „rodaków” po 
powrocie z Moskwy, dotąd dojeżdżał w [brak słowa]. Następny z kolei brat Juliusz 
– również oficer rezerwy, z zawodu art. malarz, również przedostał się na zachód 
w 1940 r. brał czynny udział w walkach we Francji i Anglii. Powrócił do kraju w r.b. 
(luty) jako kapitan. Doznał on również wielu szykan ze strony reakcji londyńskiej. 
Siostra Maria jest nauczycielką szkół zawodowych w Warszawie. Najmłodszy brat 
Jerzy wyjechał jako podchorąży mar. w podróż szkolną i wojna zastała go za gra-
nicą. Obecnie ożenił się z Angielką, zwalnia się z marynarki, a mając dobrą posadę 
cywilną pozostaje za granicą.

Rodzeństwo to w dużej mierze podtrzymywałem materialnie po śmierci ojca 

W aktach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się życiorys napisany odręcz-
nie przez Stanisława Mieszkowskiego (BU 2386/13688, k. 13 i k. 14). „Urodziłem 
się jako pierwszy syn Stanisławy z Wojeńskich i Juliusza małżonków Mieszkow-
skich. Ojciec mój był inżynierem i zmarł w roku 1927. Początkowo nauki pobie-
rałem w domu, od roku 1911 uczęszczałem do Polskiego prywatnego gimnazjum 
Dąbrowskiego w Piotrkowie. W roku 1914 z rozpoczęciem wojny wyjechałem 
wraz z rodziną do Moskwy z powodu wzięcia ojca mego do wojska jako podoficera 
z cenzusem przynależności do P.P.S. w czasach studenckich i wyroku, który przez 
trzyletnią Syberię przyniósł ojcu zakaz [słowo nieczytelne] kiedykolwiek [słowo 
nieczytelne] oficera. 

W Rosji przebywałem do 1918 roku, po demobilizacji ojca rodzina powróciła 
do Polski. Gimnazjum ukończyłem w Siedleckim, służąc w międzyczasie w Wojsku 
od 20 czerwca 1920 roku do stycznia 1921 r. Maturę zdałem w roku 1923 i w tym 
roku wstąpiłem do Unitarnej Szkoły Podchorążych w Warszawie kończąc je w roku 
1924 i zdając egzamin wstępny do Ofic. Szkoły Mar. Woj. w Toruniu. Szkołę tę 
(wydział morski) ukończyłem po trzech latach. Służbę oficera okrętowego pełniłem 
na kilku jednostkach floty, a w roku 1929 jako por. mar. zdałem egzamin wstępny 
przed Francuską Misją Morską i zostałem odesłany do Szkoły Specj. Artylerii Mor-
skiej (E.O.C) w Toulonie (Francji). 

Szkołę ukończyłem w roku 1930 odbywszy paromiesięczną praktykę jako spe-
cjalista na francuskich kontrtorpedowcach eskadry śródziemnomorskiej. Odbyłem 
podróż do Zatoki Gwinejskiej i poznałem wiele portów Morza Śródziemnego. Po 
powrocie do kraju pełniłem obowiązki specjalisty na zespołach floty i w szkołach 
Mar. Woj. Byłem I-ym artylerzystą O.R.P. „Burza”, a następnie referentem broni 
morskiej i dowódcą szkolnego okrętu artylerii – O.R.P. „Mazur”. 

W roku 1935 (I.I) zostałem awansowany do stopnia kpt. mar., a wkrótce po-
tem odkomenderowany w charakterze specjalisty art. [artylerii dop. ES] do Komi-
sji Nadzorczej budowy nowych okrętów w Anglii i Francji. Otrzymałem pochwałę 

Pierwszy kapitan  
kołobrzeskiego portu

Kontradmirał Stanisław Mieszkowski to postać wyjątkowa w dziejach 
Kołobrzegu. Żołnierz września 1939 roku, który trafił do Kołobrzegu 

po zakończeniu II wojny światowej i został pierwszy kapitanem Portu 
Kołobrzeg. Następnie awansował w Marynarce Wojennej, aż został fałszywie 

oskarżony i w wyniku mordu sądowego stracony.

C i e k a w i  l u d z i e

M U Z E A L N AG A Z E T A M U Z E A L N A

Jego dowódcą był Stanisław Mieszkowski.

O R P  M A Z U R

S T A N I S Ł A W  M I E S Z K O W S K I
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mając dość wysokie pobory i zaokrętowanie. Ożeniłem się w roku 1935 z Anną 
z domu Krasuską, absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, której oj-
ciec inżynier Eugeniusz zginął w Warszawie w 1944 roku. Mam jednego syna Wi-
tolda urodzonego w Toruniu 3.5.1938 r. Pragnę wyrównać Państwu mój stosunko-
wo mały udział w największej Jego próbie przez kilka lat służby możliwie wydajnej, 
lecz życiowym mym celem od zrealizowania którego przez wojną powstrzymało 
mnie zbliżające się jej widmo – jest wzięcie udziału w dalekomorskich połowach 
rybnych w charakterze nawigatora”.

Jest to wspaniały życiorys człowieka oddane sprawie polskiej. Historia koło-
brzeskiego kapitana kończy się tu tuż po zakończeniu przez niego pracy w mieście 
nad Parsętą. Tutaj pracował w niezwykle trudnych warunkach, tworząc zręby pol-
skiej gospodarki morskiej, ratując mienie rybackie, prowadząc pierwsze remonty. 
Mieszkał w zachowanym budynku przy ul. Okopowej. 15 stycznia 1946 roku podjął 
służbę w Marynarce Wojennej. Był dowódcą trałowców, później pełnił obowiązki 
komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, a następnie awansował na 
Szefa Sztabu Marynarki Wojennej, a później na Dowódcę Floty. Był trzecią osobą 
w Marynarce Wojennej.

 20 października 1950 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. 
Śledztwo przeciwko niemu trwało 20 miesięcy. Był przetrzymywany w nieludzkich 
warunkach. Najwyższy Sąd Wojskowy 21 lipca 1952 roku skazał go na podstawie 
artykułu 86 § 1, 2 KK WP oraz artykułu 7 w związku z artykułem 15 §2 małego 
kodeksu karnego na karę śmierci w ramach tzw. procesu komandorów. Oskarże-
ni o spisek w wojsku oficerowie, zostali skazani pod fałszywymi zarzutami dzia-
łalności szpiegowskiej. Oficerów skazano na śmierć lub dożywotnie więzienie, po 
wymuszeniu zeznań, a pomimo ich odwołania, sędziowie nie zmienili swojego po-

Jej dowódcą był Stanisław Mieszkowski.

O R P  B U R Z A

dejścia do oskarżonych. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. 
Wyrok wykonano w Więzieniu Mokotowskim w Warszawie 16 grudnia 1952 roku. 
Jego zwłoki pogrzebane w tajemnicy na tzw. „Łączce” na terenie Cmentarza Woj-
skowego na Powązkach w Warszawie.

W 2003 roku, imieniem Komandora Stanisława Mieszkowskiego nazwano 
skwer przy latarni morskiej w Kołobrzegu. W 2007 roku, dzięki staraniom Ligi Mor-
skiej i Rzecznej, ustawiono tu pomnik, wykonany przez artystę rzeźbiarza Romual-
da Wiśniewskiego. 

Dzięki pracom identyfikacyjnym prowadzonym na „Łączce” i staraniom Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie i Instytutu Pamięci Narodowej, 28 lutego 2014 roku opinię publicz-
ną poinformowano o odnalezieniu szczątków Stanisława Mieszkowskiego. Ich 
identyfikacja była niezwykle trudna. Badania przeprowadzono w ramach Projek-
tu Poszukiwań Miejsc Pochówku i Identyfikacji Ofiar Totalitaryzmów Polskiej Bazy 
Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. 16 grudnia 2017 odbył się uroczysty pogrzeb 
awansowanego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na kontradmirała Stanisława 
Mieszkowskiego oraz kontradmirała Jerzego Staniewicza i komandora Zbigniewa 
Przybyszewskiego. Pochowani zostali na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-
-Oksywiu w Kwaterze Pamięci.

Pomnik Stanisława Mieszkowskiego ustawiony 
w 2007 roku na skwerze przy latarni morskiej.

P O M N I K

G A Z E T A M U Z E A L N A
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Ku pamięci i przestrodze  
– Inscenizacje batalistyczne 

„Bój o Kołobrzeg”

Wy d a r z e n i a

Uczestniczy w przygotowaniach i realizacji widowisk historycznych z okazji 
kolejnych rocznic zakończenia walk o Kołobrzeg od 2010 r. Współtworzy 

bitewne scenariusze, dba o przygotowanie rekonstruktorów i dobór 
odpowiednich, historycznych pojazdów wojskowych. O sztandarowym dla 

Muzeum Oręża Polskiego wydarzeniu promującym najnowszą historię 
militarną – „Boju o Kołobrzeg” rozmawiamy z historykiem i muzealnikiem, 

dr Łukaszem Gładysiakiem.

M U Z E A L N A

• Skąd pomysł by rocznice kołobrzeskich bitew uczcić w formie widowisk batalistycznych?
Odtwórstwo historyczne, popularnie zwane rekonstrukcją, jako sposób na przybliżanie historii z powo-
dzeniem wykorzystywane jest w Polsce od kilkunastu lat. Mówiąc wprost to jakby przenoszenie kina 
wojennego na deski teatralne, przy czym sceną pozostają plenery miejskie lub inne lokalizacje w otwartej 
przestrzeni. Biorąc pod uwagę jak wiele osób każdorazowo bierze udział w tego typu przedsięwzięciach, 
zarówno jako aktorzy inscenizacji, jak i widzowie, warto było wypróbować tę metodę w Kołobrzegu.

• Pierwsza inscenizacja z cyklu „Bój o Kołobrzeg” miała miejsce dokładnie dekadę temu.
To prawda, premierowa edycja odbyła się w marcu 2009 r. z inicjatywy Muzeum Oręża Polskiego. Miej-
scem starć rekonstruktorów była ulica Towarowa oraz port pasażerski. Jako tło wykorzystano wówczas 
dziś już nieistniejącą zabudowę dzielnicy portowej. Na „placu boju” pojawiły się muzealne pojazdy, mię-
dzy innymi działo samobieżne SU-57. W kolejnym roku, gdy tak jak u schyłku II wojny światowej, na 
ulicach miasta można było zobaczyć gąsienicowe SU-76 z białym orłem na pancerzu, polem bitwy stał 
się teren Parku im. Stefana Żeromskiego. Od 2017 r. główne działania prowadzone są na plaży tuż obok 
molo. W ten sposób odnosimy się do rzeczywistych, ostatnich epizodów bitwy o miasto, kiedy to za 
plecami załogi Festung Kolberg pozostawał tylko Bałtyk.

• W tamtym okresie była to jedna z największych inscenizacji historycznych w Polsce.
Zdecydowanie. Uczestniczyła w niej ponad setka odtwórców. Warto zaznaczyć, że aktualnie „Bój o Koło-
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brzeg” znajduje się w czołówce wydarzeń tego rodzaju. W 2018 r. i 2019 r. udział w nim wzięło przeszło 
trzystu pasjonatów w historycznych mundurach. 

• Niemieckich, radzieckich oraz polskich…
Przede wszystkim 1. Armii Wojska Polskiego. Od samego początku położono nacisk by to właśnie cha-
rakterystyczne dla kołobrzeskiej bitwy płaszcze oraz rogatywki z orłami dominowały. „Bój o Kołobrzeg”, 
poza swoim widowiskowym i edukacyjnym charakterem, to hołd złożony rzeczywistym uczestnikom 
walk toczonych w marcu 1945 r. Cały czas to podkreślamy. Ubrani w repliki polskich mundurów z koń-
cówki II wojny światowej rekonstruktorzy włączają się również do pozostałych części obchodów roczni-
cowych w mieście i regionie.

• Czy kombatanci przyglądają się inscenizacji?
Jak najbardziej, chociaż niestety, z oczywistych względów, co roku jest ich coraz mniej. Prawdziwi uczest-
nicy walk o Kołobrzeg, weterani 1. Armii Wojska Polskiego nie tylko są naszymi głównymi recenzentami, 
ale także włączają się do widowiska. Najbardziej wzruszający moment z ich udziałem to scena symbolicz-
nych zaślubin z Bałtykiem – zanurzenia biało-czerwonej flagi w falach. Kombatanci maszerują wówczas 
szpalerem salutujących odtwórców ku brzegowi morza, ramię w ramię z delegacją rekonstrukcyjną.

• Co przyciąga rekonstruktorów nad ujście Parsęty?
Stoczona w marcu 1945 r. bitwa o Kołobrzeg była największą miejską z udziałem żołnierza Wojska Pol-
skiego na Wschodzie. Skala zniszczeń w mieście była potężna, straty ludzkie również. Walki w sym-
boliczny sposób kończyły podnoszony w propagandzie „Szlak Bolesława Krzywoustego” podkreślając 
jednocześnie dążenie Polski do szerokiego dostępu do Bałtyku. Wszystko to sprawia, że mimo upływu 
ponad 70 lat kolejne pokolenia osób zainteresowanych rodzimą historią wojskową zgłębia epizody bitwy 
z wypiekami na twarzy. Poza tym samo miasto i jego dzieje jako całość fascynują. Dodatkowy walor to 
rzecz jasna atut w postaci morza – dla wielu uczestników inscenizacji, zwłaszcza tych z głębi Polski, Bał-
tyk to przysłowiowa „kropka nad i”.

G A Z E T A
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• Jak na obecność mundurowych reagują mieszkańcy i goście?
Zwracamy uwagę by poza miejscem kwaterunku oraz inscenizacji rekonstruktorzy występowali wyłącz-
nie w umundurowaniu 1. Armii Wojska Polskiego. Podyktowane jest to z jednej strony obowiązujący-
mi przepisami, dotyczącymi propagowania symboliki totalitarnej: niemieckiej oraz radzieckiej, z drugiej 
– pewnego rodzaju wyczuciem sytuacji. Przeważająca część osób napotykanych przez odtwórców na 
kołobrzeskich ulicach odnosi się do nas bardzo pozytywnie. Warto podkreślić, że obecność pasjonatów 
wykorzystujemy też w szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży. Tradycją „Boju o Kołobrzeg” stały 
się organizowane w ramach obchodów rocznicowych, w Pałacu Braunschweigów – głównej siedzibie 
MOP, bezpłatne zajęcia historyczne – warsztaty dla szkół. 

• Dodatkowy atut działań rekonstrukcyjnych to pojazdy militarne.
To prawda, przeważająca część z nich to egzemplarze oryginalne, rzeczywiście wykorzystywane w czasie 
II wojny światowej. W czasie inscenizacji oglądaliśmy do tej pory na przykład czołg T-34/85, transporte-
ry opancerzone Hanomag Sd.Kfz. 251, szeroką gamę artylerii ze słynną, niemiecką „Acht Komma Acht”, 
czyli działem kalibru 88 mm, samochody terenowe czy motocykle. W tegorocznym przedsięwzięciu po-
jazdów na plaży było ponad dwadzieścia. Park maszynowy komponowany jest tak, by prezentowane 
wozy bojowe odpowiadały rzeczywistości roku 1945 w Kołobrzegu.

• Czy czeka nas kolejna edycja „Boju o Kołobrzeg”?
W imieniu całego grona organizatorów odpowiem, że bardzo byśmy tego chcieli. W 2020 r. minie 75 lat 
od zakończenia walk o miasto oraz zaślubin 1. i 2. Armii Wojska Polskiego z Bałtykiem. Z wielu kierunków 
docierają do nas informacje o zapotrzebowaniu na duże przedsięwzięcie rekonstrukcyjne. Wstępny plan 
zakłada, poza samą inscenizacją, rozszerzenie części edukacyjnej oraz przygotowanie elementów dodat-
kowych, jak na przykład gra miejska. Wyzwanie jest duże, ale jesteśmy gotowi je podjąć.
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dyrektora marynarki). Dynamiczny rozwój stoczni to druga połowa XVII 
w. i dzieło mistrza budowy okrętów Gillisa C. Peckelheringa. W 1676 r. 
w Kołobrzegu z polecenia wielkiego elektora powstał nawet sąd morski.

Ten rozwój portu przyczynił się także do powstania pierwszej latarni 
morskiej. Jak pisze H. Riemann, pierwsze światło latarni zapłonęło w 1666 
r. na nowo wybudowanej wieży budynku, w którym mieścił się zarząd portu. 
Technologicznie, przy budowie kołobrzeskiej latarni oparto się na obiekcie 
w Travemünde. Źródła podają jednak, że w Kołobrzegu światło zapalano 
tylko wtedy, gdy do portu wpływał statek.

Koniec trzeciej dekady drugiej połowy XVII w. to odczuwalny regres 
gospodarczy miasta. Stocznia wojenna została przeniesiona do Piławy, bo 
kołobrzeski port był już za mały dla stale wzrastających ambicji morskich 
Brandenburgii i rozrastającej się floty. Na początku XVIII w., zwłaszcza 
jesienią i gdy spodziewano się statków z Kłajpedy oraz Rygi, wystawiano 
tylko latarnie na falochronie portowym.

W 1866 r., a więc 200 lat później od pierwszej wzmianki o funkcjonowaniu 
latarni morskiej, w Kołobrzegu paliło się światło białe, zasilane olejem 
rzepakowym w lampie Fresnela, która była wciągana na maszt ze stacji 
pilotów. Znajdowała się ona na wschodnim falochronie. W spisie latarń 
zachowała się informacja, że światło latarni znajdowało się na wysokości 

M U Z E A L N A

Latarnia morska w Kołobrzegu
Z a b y t k i

Tradycje latarni morskiej w Kołobrzegu mają niecałe 350 lat. Tymczasem tradycje 
morskie są o wiele dłuższe. Ta różnica czasu pomiędzy wstawieniem pierwszych 

urządzeń nawigacyjnych, a korzystaniem z ujścia Parsęty przez łodzie i statki wynika z 
rozwoju cywilizacyjnego i organizowaniem życia morskiego pod kątem bezpieczeństwa. 

W tej części Europy pierwsze dzieła nawigacyjne powstawały już w XVI w.

Port kołobrzeski przeżywał swój rozwój dopiero w epoce 
nowożytnej, wraz z unowocześnianiem floty i wdrażaniem 
w życie nowoczesnych jak na ówczesne czasy technologii. 
Ten rozwój był ściśle związany z czasami Twierdzy Kołobrzeg. 
Port służył nie tylko rybakom i kupcom, ale stanowił także 
ważny element logistyczny dla tutejszego garnizonu. Droga 
morska służyła do utrzymywania łączności, do celów 

zaopatrzeniowych, wreszcie do celów strategicznych, 
związanych z działaniem floty wojennej lub planowanej 
ewakuacji, wreszcie ściągnięcia posiłków. Port pełnił jeszcze 
inną funkcję. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, 
w stoczni wojennej w Kołobrzegu powstawała flota wojenna 
Brandenburgii, do dowodzenia której zaangażowano 
holendra – Beniamina Raulego (przysługiwał mu tytuł 

G A Z E T A

Latarnia morska z 1899 roku

K O Ł O B R Z E G

Latarnia morska z 1909 roku

K O Ł O B R Z E G
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był koloru brązowego, dach pokryto 
gontem. Światło zapalano na wysokości 
14 m n.p.m. Zastosowano soczewkę 
o ogniskowej 150 mm, dzięki czemu 
zasięg światła wynosił 8 mil morskich. 
W 1904 r. w latarni wprowadzono 
światło przerywane.

W 1909 r. obiekt ryglowy został 
rozebrany. Na jego miejscu wzniesiono 
nową, murowaną latarnię. Ośmiokątna 
wieża, pokryta żółtym tynkiem, 
posiadała na wysokości gazowe światło 
żarowe, którego zasięg wynosił 12 mil 
morskich.

Kres latarni morskiej nastał w marcu 
1945 r. 12 lub 13 marca obiekt został 
wysadzony przez żołnierzy niemieckich, 
gdyż stanowił punkt orientacyjny dla 
polskiej artylerii. Niedługo po zdobyciu 
miasta, przystąpiono do budowy nowej 
latarni z cegły pochodzącej z rozbiórki, 
nie obok, ale na Forcie Ujście. Była 
to inicjatywa garnizonu radzieckiego 
stacjonującego w Kołobrzegu. 
Zlikwidowano stok wzniesienia 
i powiększono powierzchnię tarasu, 
który od strony kanału portowego 
został obmurowany zgodnie z istniejącą 
dekoracją architektoniczną zabytku. Na 
wysokości 26 metrów umieszczono 
laternę. Zasięg światła wynosił 
18 mil morskich, a jego wysokość 
36,5  m n.p.m. Powyżej znajdowała 
się podświetlana czerwona gwiazda. 
Na forcie urządzono cmentarz, na 
którym pochowano żołnierzy polskich 
i radzieckich poległych w walkach 
o miasto, w tym szczątki Bohatera 
Związku Radzieckiego majora 
Klimienki, aby nekropolii nadać wyższą 
rangę. Cmentarz został uroczyście 
otwarty 1 listopada 1945 r. Latarnia 
była także pomnikiem upamiętniającym 
zwycięstwo Związku Radzieckiego 
i Polski nad faszyzmem.

Stan obecny.

B A S Z T A  W I Ę Z I E N N A

G A Z E T A

Uroczystość oddania do użytku latarni 
morskiej 1 listopada 1945 r., fot. ze zbiorów 

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

L A T A R N I A

7,8 m n.p.m. W ciągu roku zużywano 
77,6 kg oleju rzepakowego. Latarnię 
obsługiwał jeden latarnik. Kolejny spis 
latarń z 1896 r. zawiera informacje na 
temat zmian w kołobrzeskiej latarni. 
Wysokość światła wynosiła już 8,6 
m, a kolor z białego zmienił się na 
czerwony. W lampie zastosowano 
soczewkę o ogniskowej 250 mm, 
a zasięg światła wynosił 6 mil morskich.

Budynek docelowy dla latarni 
morskiej wybudowano w Kołobrzegu 
dopiero w 1899 r. Stanął on na Forcie 
Ujście. Różne dzieła inżynieryjne 
istniały u ujścia Parsęty od początku 
nowożytnych dziejów twierdzy. Już 
w 1627 r. wzniesiono w tym miejscu 
blockhaus. Po zniszczeniu obiektu przez 
sztorm w 1709 r. powstał następnie 
szaniec, zastąpiony podczas rozbudowy 
twierdzy w latach 1770-1774 fortem 
bastionowym o rdzeniu w postaci 
okrągłej, trzykondygnacyjnej wieży. 
Obiekt został unowocześniony podczas 
modernizacji i rozbudowy twierdzy 
w latach 1832-1836. Nasyp bastionowy 
od strony kanału portowego i morza 
został obmurowany. Zmieniła się 
także forma wieży fortowej. W tej 
właśnie formie zabytek przetrwał do 
1945 r. W podziemiach znajdował 
się magazyn i studnia z wodą pitną. 
Poziom pierwszy był przeznaczony 
dla piechoty, natomiast górny dla 
artylerii. Po demilitaryzacji twierdzy 
w drugiej połowie XIX w., fort stał 
się fundamentem pod nową latarnię 
morską.

Obiekt wykonany w konstrukcji 
ryglowej (popularny „mur pruski”). Był 
dość lekki i mógł być bardzo szybko 
rozebrany, jeśli tylko zaszłaby taka 
potrzeba. Ostatecznie ta technologia 
okazała się niepraktyczna. Wysokość 
latarni wynosiła 25 metrów. Budynek 

Remont latarni morskiej w 1979 roku, fot. 
z Kroniki Miejskiej ze zbiorów Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu, K. Ratajczyk

L A T A R N I A
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Na kapitalny remont latarnia czekała do końca lat 70-tych. 16 sierpnia 
1979 r. wygaszono główne światło w laternie i zapalono tymczasowe. 
Wykonano nową laternę, w której zainstalowano specjalną lampę obrotową, 
składającą się z dwóch 5-tablicowych lamp typu PRB-21 – jedna nad 
drugą, skręconych względem siebie o 36 stopni. W ten sposób powstaje 10 
wiązek świetlnych, a każda pochodzi od dwóch 200-watowych żarówek. 
Wieża latarni została odrestaurowana na zewnątrz, a także w środku, gdzie 
zainstalowano nowe stalowe schody. Latarnia została oddana do użytku 29 
lipca 1981 r.

Ostatnio wykonane prace dotyczą zasadniczo Fortu Ujście. Rozpoczęły 
się w 2002 r. Odsłonięto oryginalne umocnienia fortowe i uzupełniono 
ubytki w murze zewnętrznym. Remontu wymaga jednak cały zabytek: 
zarówno latarnia morska jak i fort.

Stan obecny (fot. P. Gryń)

L A T A R N I A

Czaszka znaleziona w Parsęcie
C i e k a w o s t k i

Nie tylko dno Morza Bałtyckiego 
wyłożone jest zabytkami i tajemnica-
mi. Prowadzone badania pokazują, że 
wzdłuż wybrzeża znajdują się wspania-
łe pozostałości historii. Tak jest jednak 
również w przypadku rzek, zwłaszcza 
Parsęty. W rzecznym mule znajduje-
my monety, guziki, ale również broń, 
w tym miecze czy karabiny lub pistole-
ty. Są tam również zabytki drewniane, 
zwłaszcza pozostałości łodzi. 

W 2014 roku nad Parsętą odbył 
się mały piknik. Znajomi spotkali się 
w ciepły dzień nad rzeką. Woda była 
ciepła. Podczas nurkowania w rzece, 
mężczyzna znalazł w wodzie ludzką 
czaszkę. Jak wynika z ustaleń, mężczy-
zna zanurkował w miejscu wskazanym 
przez córkę i wyłowił ludzkie szczątki. 

Początkowo niektórzy myśleli, że do 
żart, albo że czaszka nie jest prawdzi-
wa. Okazało się jednak, że to najpraw-
dziwsza ludzka czaszka.

Na wieść o znalezisku nad rzeką 
pojawiło się sporo ludzi. Przybyła też 
policja. Dla gapiów nie było wątpli-
wości, że to czaszka z okresu II wojny, 
albo może nawet wcześniej. - Najła-
twiej na tym terenie jest powiedzieć, 
że to czaszka żołnierza. Ale to musi 
być udowodnione - mówi starszy sier-
żant Tomasz Kwaśnik, oficer praso-
wy komendanta powiatowego Policji 
w Kołobrzegu. Dlatego do pomocy nad 
rzekę wezwano strażaków z Portowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”, 
aby przeszukała zakole rzeki. Nic wię-
cej nie znaleziono.

Dla wielu oczywiste było, że nie 
jest to czaszka kogoś, kto zmarł współ-
cześnie. Wskazywano, że to praw-
dopodobnie pozostałości żołnierza, 
który w 1945 r. zginął w walkach na 
przedmieściach Kołobrzegu. Czaszka 
trafiła do Zakładu Medycyny Sądo-
wej Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie. Znamy wyniki eksperty-
zy. Biegły stwierdził, że czaszka należy 
do mężczyzny w wieku 35-45 lat, który 
zginął od ciosu miecza lub topora. Co 
ciekawe, biegły datuje znalezisko na 
X-XIV wiek! Niestety, nie dowiemy się 
kim był mężczyzna i jak jego szczątki 
znalazły się w Parsęcie. 
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Fortyfikacja,  
dzięki której  

Kołobrzeg stawał 
się wyspą

H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

Spiętrzano nim wodę na Parsęcie (ostatni raz zo-
stało użyte w marcu 1945 roku), która napełniała ka-
nały otaczające twierdzę oraz jej przedpola. Obiekt 
był jedynym stałym mostem na rzece oraz galerią ze 
strzelnicami działowymi i szczelinowymi do prowa-
dzenia ognia wzdłuż rzeki. Po spuszczeniu stawideł, 
woda zalewała okolicę średnio na półtorej stopy, czy-
niąc twierdzę niedostępną dla nieprzyjaciela.

Zimą 1986 roku na Parsęcie zaczęła zalegać kra. 
Za czasów niemieckich, piętrzący się lód kruszyły 
umieszczone na rzece drewniane izbice. W okresie 
PRL-u rozebrano je, bo były w fatalnym stanie tech-
nicznym. Rozebrano, ale nowych nie wykonano. Ko-
mitet powodziowy zdał sobie sprawę, jak groźna stała 
się sytuacja i do kruszenia lodu, tradycyjnie już, za-
prosił wojsko. Podczas detonacji doszło do uszkodze-
nia zabytku. Taka przynajmniej jest wersja oficjalna. 
Powołano specjalną komisję, która wskazała winnego 
– wojsko – i nakazała przystąpienie do natychmiasto-
wego remontu obiektu. Armia przystała na te warun-
ki. Inwestor i właściciel Batardeau – miasto – wystą-
piło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 

M U Z E A L N A

Batardeau pełniło funkcję głównej grodzy na 
Parsęcie. W rzeczywistości takich grodz ze sta-
widłami było więcej, ale Batardeau było dziełem 
szczególnym. Powstało w XVII wieku. Spełniało 
kilka funkcji. 

G A Z E T A
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przeznaczenie funduszy na remont. 
Konserwator wyraził zgodę, jednak 
żadnych prac nie zaczęto, a wojsko 
latem 1987 roku rozebrało nad-
wodną część zabytku. Uzasadniono 
to jego fatalnym stanem technicz-
nym. H. Kroczyński w swojej książce 
„Twierdza Kołobrzeg” odnotował: 
„Zaniepokojoną tym faktem opinię 
publiczną uspokajano, że rozbiórkę 
wykonuje się bardzo starannie, by z 
tych samych materiałów (nietypowa 
cegła, ciosy granitowe), obiekt od-
budować (…)”.

Gdy o fakcie rozbiórki dowie-
dział się Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, szybko zaprotestował 
przeciwko takiej samowoli i zażą-
dał natychmiastowej odbudowy 
zabytku. 9 stycznia 1988 roku wi-
cewojewoda koszaliński polecił w 
sytuacji zagrożenia powodziowego 
rozebrać obiekt. I tu nie zgadzają się 
daty. Problem tkwi w tym, że Batar-
deau zostało rozebrane już pół roku 
wcześniej! Powiadomione o sprawie 
Ministerstwo Kultury i Sztuki stwier-
dziło, że: „Wojewoda koszaliński 
przy rozbiórce naruszył ustawowe 
kompetencje Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki, które mogłoby wyrazić 
zgodę na rozebranie Batardeau, ale 
tylko pod warunkiem jego rekon-
strukcji”. Ostatecznie uzgodniono, 
że ceglane Batardeau powinno być 
odbudowane. I to postanowienie, 
niezrealizowane, obowiązuje po dziś 
dzień.

Problemem Batardeau był fakt, 
że nie zostało ono ujęte na liście za-
bytków ściśle chronionych. Miesz-
kańcy także nie byli dla niego ła-

skawi, od lat powojennych obiekt 
regularnie okradając i dewastując. 
W nieznanych okolicznościach zgi-
nęły masywne łańcuchy oraz stawi-
dła. Winnych nigdy nie znaleziono 
i raczej nawet nie szukano. Po roz-
biórce, ministerstwo miało preten-
sje do władz miasta i województwa 
oraz do wojska o naruszenie jego 
ustawowych kompetencji. Nikt ni-
gdy za rozbiórkę Batardeau nie po-
niósł żadnej odpowiedzialności.

Kilka lat później próbowano ru-
szyć z odbudową zabytku. Inżynier 
Hejger z Koszalina – projektant Pra-
cowni Konserwacji Zabytków, opra-
cowywał stosowną dokumentację, 
która przewidywała rekonstrukcję 
obiektu z zastosowaniem konstruk-
cji żelbetonowej, na którą nałożona 
zostałaby zabytkowa cegła. Niestety 
człowiek ten zmarł, a sprawa, którą 
się zajmował, została odłożona na 
dalszy plan, czyli tak naprawdę na 
nigdy.

Cegły z rozebranego Batardeau 
przewieziono latem 1988 roku na 
plac magazynowy Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Kołobrzegu, przy ówcze-
snej ulicy Świerczewskiego (obecnie 
Artyleryjska). Kilka tysięcy cegieł 
złożono na wolnym placu w pobli-
żu myjni i przykryto papą (wcze-
śniej leżały przy remontowanym 
ratuszu). Mijały lata, zmieniła się sy-
tuacja polityczna w kraju i mieście, 
zmieniły się władze. Zmieniało się 
kilkakrotnie kierownictwo PGKiM. 
Zapominano powoli o rekonstrukcji 
Batardeau. O obietnicy odbudowy 
zabytku przypominały tylko cegły, 

ZANIEPOKOJONĄ TYM 

FAKTEM OPINIĘ PU -

BLICZNĄ USPOKAJANO, 

ŻE ROZBIÓRKĘ WYKONU -

JE SIĘ BARDZO STARAN -

NIE, BY Z TYCH SAMYCH 

MATERIAŁÓW (NIETYPO -

WA CEGŁA, CIOSY GRANI -

TOWE) ,  OBIEKT ODBUDO -

WAĆ (…)

F O T O  #1 
Batardeau po 1945 r., 

fot. H. Kroczyński

F O T O  #2
Batardeau przed 1945 r.
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F O T O  #3
Relikty fortyfikacji na  
Parsęcie, stan obecny

F O T O  #4
Batardeau po 1945 r., 

fot. H. Kroczyński
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które wciąż leżały pod płotem... Później, podobno podczas 
reorganizacji firmy, sprzedano je w 1992 roku i to bardzo ta-
nio. Miał je kupić ktoś z pracowników, a wcześniej były one 
regularnie rozkradane.

Szansa na odbudowę unikatowego zabytku Twierdzy Ko-
łobrzeg pojawiła się w 2006 roku. Planowano zrekonstru-
ować galerię strzelecką wraz z pomostem oraz elementy 

konstrukcji umożliwiającej obsługę stawideł jazu fortecz-
nego z zastosowaniem historycznych i współczesnych roz-
wiązań materiałowych i technologicznych, w celu nadania 
obiektowi kształtu przed bezprawną rozbiórką w II połowie 
lat 80-tych. Był to wariant I według koncepcji dra inż. arch. 
Macieja Płotkowiaka. Pomysł nie został zrealizowany.

G A Z E T A
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Morskie oblężenia Kołobrzegu 
 w wojnie 7-letniej

H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

Od początków istnienia Twierdzy 
Kołobrzeg, miała ona jeszcze jedną 
funkcję: tu organizowaną brandenbur-
ską flotę wojenną, tu budowano statki 
i tu one cumowały. Państwo Fryderyka 
Wilhelma I miało duże ambicje mor-
skie.

Na początku, okrętom branden-
burskim wyznaczono za zadanie obro-
nę wybrzeża przed atakami Szwedów. 
Flotą dowodził Holender, Beniamin 
Raule. To on decydował nie tylko o bu-
dowie, ale również o zakupie statków. 
Początkowo była to flota kaperska. 
Dowództwo floty unzało, że Bran-
denburgia powinna mieć, tak jak inne 
europejskie potęgi, kolonie zamorskie. 
W 1680 roku z Kołobrzegu wypłynął 

okręt „Morian” pod dowództwem Fi-
lipa Pietersena Bloncka. Jak pisze H. 
Kroczyński, dotarł do Gwinei, skąd 
przywiózł 100 funtów złota i 10 tysię-
cy funtów kości słoniowej.

Raule odnosił także sukcesu mi-
litarne. Dla przykładu, 28 maja 1676 
roku, flota brandenburska osaczyła i 
zmusiła do poddania się szwedką fre-
gatą z 22 działami. Okręt „Leopard” 
- bo tak się nazywał, został wprowa-
dzony do kołobrzeskiego portu przy 
owacjach mieszkańców i żołnierzy 
garnizonu. Ale w okresie późniejszym, 
flota zajęła się przewozem i handlem 
niewolnikami - nie jest to na pewno 
chlubny fragment historii Brandenbur-
gii.

W Kołobrzegu na Załężu powstała 
stocznia wojenna. Mistrzem budowy 
okrętów został przybyły tu w 1677 
roku Holender Gillis C. Peckelhering. 
Zorganizował on i kierował budową 
statków dla floty brandenburskiej. 
Tak powstała „Dorothea” (40 armat), 
„Fuchs” (20 armat), „Morian”, „Gros-
se Jacht”, „Friedrich Wilhelm”, „Was-
serhund”, „Weiβer Löwe” oraz „Ma-
ria Catharina”. Ostatecznie, stocznia 
zostaje przeniesiona do Piławy (dziś 
Bałtijsk), gdyż Kołobrzeg okazał się za 
mały na stocznię, ale także na zlokali-
zowane tu instytucje morskie.
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Barka powstała 27 lutego 1949 roku 
jako Państwowe Przedsiębiorstwo Po-
łowów Morskich. Była to idea wicemi-
nistra żeglugi Feliksa Widy-Wirskiego. 
Organizacja nowego zadania przerosła 
kierownictwo zakładu. W Świnoujściu 
nie było odpowiedniej bazy lokalowej 
i portowej, ale brakowało także ry-
baków. Dalmor produkował dla Barki 
kutry, ale nie miał kto nimi pływać. Za-
padła decyzja o przeniesieniu floty do 
Kołobrzegu, z czym nie zgadzało się 
kierownictwo ministerstwa. Kontrole 
wykazały, że spółka jest nierentowna. 
I choć formalnie odpowiadało za to 
ministerstwo, winą obarczono kierow-
nictwo zakładu. Do sprawy włączył się 
prokuratorii i sąd, a ludzi tworzących 
firmę oskarżono o szkodnictwo gospo-
darcze. Jak wspomina pierwszy szef 
Barki, Edward Sundman, od samego 
początku warunki tworzenia zakładu 
były trudne i wręcz paranoiczne. Żeby 
kupić 15 kg kluczy do naprawy silników 
kutrów, Ministerstwo Żeglugi zgodziło 
się w drodze wyjątku. Przedłużające 
się remonty kutrów, braki materiałowe 
szybko dały o sobie znać. Tak nie dało 
się gospodarować i projekt musiał za-
kończyć się niepowodzeniem. 

W Kołobrzegu urzędował kierow-
nik bazy Barki. Funkcję tę przez półtora 
roku od 1949 roku, pełnili: Józef Jaro-
cha, Konrad Odyniec, Czesław Stani-
szewski, Stanisław Tanaś i Józef Hull. 1 
stycznia 1951 roku, zakład zreorgani-
zowano. Powstał Kombinat PPUiR Bar-
ka z siedzibą w Kołobrzegu i oddziałami 
w Ustce i Darłowie. Dyrektorem zakła-
du był wtedy Józef Hull. Przeniesienie 
Barki do Kołobrzegu należy ocenić po-
zytywnie. Miasto się odbudowywało, 
ale miało zaplecze: portowe i personal-
ne. W 1945 roku kołobrzescy rybacy 
dysponowali 9 łodziami. Rok później 

były już 2 kutry i 30 łodzi. W 1950 roku 
rybacy mieli do dyspozycji 14 kutrów 
i 23 łodzie. Powstanie Barki zwiększyło 
możliwości połowowe, a także stwo-
rzyło możliwości inwestycyjne i rozwo-
jowe sektora rybołówstwa morskiego 
w Kołobrzegu. Warto podkreślić, że 
w 1976 roku na 36 tysięcy ton ryb zło-
wionych przez kołobrzeskich rybaków, 
rybacy Barki złowili 30 tysięcy ton. 

Barka zrealizowała budowę fabryki 
mączki rybnej. W 1975 roku wyprodu-
kowała 1,5 tony mączki i 4,5 tony kon-
centratu białkowego. Rozbudowywano 
także bazę produkcyjną. W połowie lat 
70-tych Barka produkowała 1373 tony 
marynat, 1907 ton filetów oraz 495 ton 
ryb wędzonych. W tym czasie powsta-

ła nowa baza remontowa dla kutrów, 
warsztaty, a także chłodnia. Rozbudo-
wano magazyny, sieciarnie i suszarnie. 
W najlepszym okresie, Barka zatrud-
niała nawet 1500 osób. W 1975 roku 
wybudowano nawet dla pracowników 
Dom Rybaka. Kosztem 20 mln zł stwo-
rzono 162 miejsca hotelowe. Od 1972 
do 1990 Barka uzyskała aż 7 patentów.

Niestety, przemiany społeczno-go-
spodarcze lat 90-tych, urynkowienie 
polskiej gospodarki i prywatyzacja spo-
wodowały, że Barka nie wytrzymała 
konkurencji i upadła. Jej majątek sprze-
dano. Na jego bazie powstały prywatne 
przedsiębiorstwa. Część z nich z powo-
dzeniem funkcjonuje po dziś dzień.

Barka – morska historia regionu
R y b o ł ó s t w o  i  w ę d k a r s t w o

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich Barka było znane w całym 
Kołobrzeg, ale także w Polsce, a to z racji swoich delikatesowych 

wyrobów. Transformacja ustrojowa spowodowała, że firma ta znikła 
z krajobrazu gospodarczego miasta. Pozostała historia.

M U Z E A L N AG A Z E T A



3332

Budowa obecnej kolegiaty rozpoczęła się najprawdopodobniej na początku 
dziewiątego dziesięciolecia XIII wieku. Architekci i budowniczowie kolegiaty po-
chodzili z kręgu hanzeatyckiego. Inwestycję realizowali kołobrzeżanie, choć za-
pewne sprowadzono budowniczych także z innych miast.

Dziś trudno jest jednoznacznie określić pierwotną koncepcję budowlaną, gdyż 
w ciągu dwóch wieków prac nad kolegiatą, ulegała ona wielu korektom. Można 
jednak przyjąć, że początkowo planowano zbudować trzynawową halę, bez pre-
zbiterium, z dwoma wieżami od zachodu. Budowa kolegiaty była najważniejszą 
i sztandarową inwestycją miasta. Po założeniu fundamentów, przystąpiono do 
wznoszenia murów trzynawowej hali i bloku wieżowego. Zapewne budowa była 
prowadzona etapami. Było to związane z dużymi nakładami finansowymi, jakich 
wymagała realizacja tak wspaniałej świątyni, a także z poszukiwaniem dalszych 
środków na budowę.

Na początku XIV wieku, pewien etap budowy musiał być już zakończony. Po-
łudniowa wieża, uzyskała typową dekorację dla kościołów ówczesnego Pomorza 
Zachodniego. Dwie najwyższe kondygnacje zostały rytmicznie podzielone na trzy 
okna, z czego środkowe okno było przeszklone. Natomiast pierwsza kondygna-
cja miała tylko jedno ostrołukowe okno, bez dodatkowych okien blendowych. Ze 
względu na późniejsze przebudowy, trudno jednoznacznie stwierdzić, jak wyglą-
dała oryginalna dekoracja tej części kościoła. W 1399 roku pojawiają się pierwsze 
zapisy testamentowe na budowę wieży północnej. Można więc powiedzieć, że na 
początku XV wieku przystąpiono do tej wielkiej i ważnej dla miasta inwestycji, 
która zaważyła na jej panoramie i góruje w niej po dziś dzień.

W 1430 roku przeznaczono zapisy testamentowe na zakończenie budowy 
wieży północnej. Wieża ta otrzymała dekorację w formie blend maswerkowych 
w trzech kondygnacjach. Interesującą i rzadką cechą stylową dekoracji maswer-
kowej jest występujące półkoliste zamknięcie blend wewnętrznych. W zachodniej 

Kolegiata morskim symbolem 
Kołobrzegu

Z a b y t k i

M U Z E A L N AG A Z E T A

Centrum miasta z kolegiatą przed 1945 rokiem.

Widok na kolegiatę i miasto wg mapy 
Eliharda Lubinusa z 1618 roku
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ścianie szczytowej korpusu nawowego, pomiędzy dwiema wieżami, umieszczona 
była (na wysokości trzeciej kondygnacji) kolista rozeta. Z badań przeprowadzonych 
w latach 50-tych i 60-tych wynika, że pierwszą i drugą kondygnację rozdzielał ce-
glany gzyms.

Tak więc około 1450 roku realizacja wielkiego projektu budowlanego była 
ukończona. Istniały wówczas dwie wieże od zachodu, kryte hełmami namiotowy-
mi. Dlaczego więc przedstawiony hipotetyczny układ nie przetrwał po dziś dzień? 
Z kilku powodów. Po pierwsze, z nieznanych przez nas przyczyn, budowniczowie 
pod koniec XV wieku przystąpili do połączenia bloku wieżowego poprzez zamu-
rowanie przerwy pomiędzy wieżami. Między namiotowymi hełmami dodano hełm 
środkowy, smukły i najwyższy. Nie wiemy, jak on pierwotnie wyglądał, należy jed-
nak przyjąć, że późniejsze hełmy powielano przez analogię z pewnymi ulepsze-
niami. Jeżeli idzie o datowanie, to w 1523 roku pojawia się informacja o pokryciu 
hełmów wieżowych miedzią. Natomiast w 1646 roku mamy wzmiankę, że Jakub 

Klotz wykonał nowy środkowy hełm wieżowy. Poprzedni hełm, z powodu złego 
stanu technicznego, został rozebrany aż do muru po to, aby zamontować nowy, 
szerszy obwodem w dole.

Po drugie, obecna południowa część bloku wieżowego całkowicie nie odpo-
wiada stanowi pierwotnemu. Wiemy dlaczego tak jest. 3 maja 1657 roku w basztę 
prochową nad Parsętą, w której znajdowały się 82 cetnary prochu, uderzył piorun. 
Eksplozja była tak silna, że oprócz pobliskich domów, uszkodziła także wieżę kole-
giaty, a zwłaszcza jej południową część, która pokryła się pęknięciami i rysami. Po 
eksplozji wieża została odbudowana. Niestety trudno jest ustalić datę tej rekon-
strukcji. Nie ma na ten temat żadnego konkretnego i wiarygodnego przekazu źró-
dłowego. Odbudowa po katastrofie, przy użyciu gotyckiej cegły, przywróciła kole-
giacie dawną sylwetkę, ale już okna, zwłaszcza w trzeciej kondygnacji nie zostały 
odtworzone w oryginale, choć w swej pierwotnej formie zachowały się w środku.

Wieża kolegiaty, oprócz tego że była symbolem miasta, była również ważnym 
obiektem nawigacyjnym. Hełmy wieżowe są widoczne z daleka i ułatwiały ryba-
kom oraz żeglarzom orientację na morzu, jeszcze, zanim w 1666 roku powstała 
pierwsza latarnia morska w postaci ognisk rozpalanych u ujścia Parsęty do Bałtyku. 
Po dobudowaniu środkowego hełmu wieżowego, trzy hełmy kościoła mariackiego 
były zaznaczane jako symbol miasta na mapach. Środkowy hełm jeszcze bardziej 
ułatwiał nawigację, ma wysokość ok. 80 metrów nad poziom morza.

Hipotetyczny widok kolegiaty ok. 1450 roku

Wieża Bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu,  
stan obecny.
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nowy Pałac Nadbrzeżny. Wkrótce molo 
przedłużono do deptaka przy tym pała-
cu, łącząc je z Promenadą Nadmorską. 
W takich kształcie obiekt ten przetrwał 
do 1945 roku.

W marcu 1945 roku molo było 
ostrzeliwane przez wojska polskie 
i radzieckie. Zostało nieco uszkodzo-
ne, a kolejnych zniszczeń dokonywa-
ły kolejne sztormy. W latach 50-tych 
rozważano odbudowę mola, ale zrezy-
gnowano z tego pomysłu ze względów 
finansowych i materiałowych. Posta-
nowiono jedynie regularnie naprawiać 
konstrukcję, co w ówczesnych warun-
kach skończyło się techniczną agonią 
obiektu i jego zamknięciem.

O tym, jak doszło do budowy no-
wego mola, pisze w swojej książce 
“Moje lata sześćdziesiąte” Jerzy Pa-
tan: “W roku 1959 Kołobrzeg odwie-
dził przewodniczący Centralnej Rady 
Związków Zawodowych Ignacy Loga-
Sowiński. Oprowadzany po dzielnicy 
nadmorskiej przez przewodniczącego 
PPRN Józefa Bajsarowicza, zwrócił 
uwagę na stojący poniemiecki wypalo-

ny dom zdrojowy. Był nim zauroczony.
- Piękne miejsce i piękny pałac. 

Szkoda, że zniszczony, ale można go 
odbudować. Chciałbym tu postawić 
ośrodek sanatoryjny dla naszych związ-
kowców. Dasz mi ten teren? - zwrócił 
się do Bajsarowicza.

- Ale musisz tu zbudować molo! Bo 
nie wyobrażam sobie Kołobrzegu ani 
związkowego sanatorium bez mola spa-
cerowego, tym bardziej, że było tu ono 
przed wojną. Z tym pałacem stanowiło 
prawie jedną całość - odpowiedział Baj-
sarowicz.

- Dobrze! Zbuduję molo. Wspólnie 
będziemy z niego korzystać! - wyraził 
aprobatę dla propozycji przewodniczą-
cy CRZZ Ignacy Loga-Sowiński”.

Prace nad budową mola rozpoczę-
ły się w 1966 roku. Obiekt został za-
projektowany przez Biuro Projektów 
Budownictwa Morskiego w Gdańsku. 
Główną cześć mola stanowi pasaż 
o długości 220 m, szerokości 9 m i wy-
sokości nad poziomem morza 4,5 m. 
Obiekt wsparty jest na 14 filarach żel-
betonowych. Molo zakończono żelbe-

Miniatura z I poł. XII wieku ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Bambergu

tonową wyspą o wymiarach 30x80 m, 
na której zaprojektowano obrotową ka-
wiarnię! Miała ona wymiary 9 m średni-
cy i wysokość 13,5 m. Niestety, zabra-
kło na to pieniędzy. Kosztorys 22 mln 
zł i tak został przekroczony. Po kilku 
latach budowy, molo oddano do użytku 
19 czerwca 1971 roku podczas central-
nych uroczystości Dni Morza. W pierw-
szym spacerze po deskach molo wziął 
udział premier Piotr Jaroszewicz.

Od czasu oddania obiektu do użyt-
ku, minęło już niemal pół wieku. Po-
ważniejsze problemy z molem zaczęły 
się w latach 90-tych. Inwestycje reali-
zowało miasto. Remontowano poręcze, 
latarnie, deski, żelbetonowe elementy. 
Co ciekawe, miasto nie było właścicie-
lem mola. Ani miasto, ani Urząd Mor-
ski, ani “Solidarność”, która stała się 
właścicielem sanatorium “Bałtyk”, ale 
nie pasażu. Dopiero po przymiarce do 
remontu mola, tytuł do budowli otrzy-
mał Urząd Miasta Kołobrzeg. Remont 
wykonano w 2014 roku.

Kołobrzeskie molo
M o r z e  –  n a s z  l o k a l n y  s k a r b

Według wyników badań, molo w Kołobrzegu jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych budowli naszego miasta. Nad morzem, ten atrakcyjny 

obiekt istnieje już od ponad stu lat.

Wraz z likwidacją Twierdzy Kołobrzeg w 1872 roku, inwestycje plażowe nabrały 
rozmachu. Powstały miejskie kąpieliska, w których osobna kąpali się mężczyźni, 
a osobno kobiety. Regulamin kąpieli był niezwykle rygorystyczny, choć nie do koń-
ca go przestrzegano. W 1881 roku na wysokości wzniesionego przez Kołobrzeskie 
Towarzystwo Kąpielowe budynku, zwanego tu tradycyjnie Pałacem Nadbrzeż-
nym, zbudowano drewniane molo w kształcie litery „T”. Miało ono niecałe 100 
metrów długości. Zaczynało się w połowie długości abstrakcyjnie szerokiej jak na 
dzisiejsze warunki plaży schodami. W 1899 na miejscu starego pałacu, zbudowano 

Kołobrzeskie molo przed 1945 rokiem
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Trąby powietrzne nad Kołobrzegiem
C i e k a w o s t k i

2 września 2010 roku po godzinie 9 nad Kołobrzegiem od strony Zieleniewa po-
jawiły się dwie trąby powietrzne. Pędzące wiry były nie lada atrakcją. Nic nikomu nie 
zrobiły. Znikły nad morzem.

Rano nad miasto i okolice nadciągnęły masy ciemnych chmur. W pewnej chwili od 
strony Zieleniewa, jak opowiadają nasi Czytelnicy, którzy obserwowali to zjawisko, nad 
Kołobrzeg nadciągnęły dwie trąby powietrzne. Leje, jak potwierdziliśmy w niezależ-
nych źródłach, nie sięgały ziemi, nie dokonały też żadnych zniszczeń. Według świad-
ków zdarzenia, przeszły na wysokości ulicy Solnej do morza, gdzie niezwykłe zjawisko 
się bardzo szybko się zakończyło.

- Czegoś takiego w tym mieście jeszcze nie widziałem, jak żyję – opowiada pan 
Waldemar, kołobrzeski rybak. Nie tylko on. Tornado zrobiło ogromne wrażenie na 
wszystkich. Pokazywano je w wiadomościach. Miejscowi zastanawiają się, co niebiosa 
chciały przekazać mieszkańcom zsyłając taki znak…

Fot. Kamil Zięba
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KONUNGAHELA W OGNIU, 
CZYLI JAK SŁOWIANIE RUSZYLI 

NA PODBÓJ PRZEZ BAŁTYK

H i s t o r i a  r e g i o n u

W największej ekspedycji morskiej Słowian nie zabrakło okrętów 
bazujących w portach Pomorza Środkowego. Celem XII-wiecznej 

wyprawy łupieżczej, prowadzonej przez księcia Racibora było jedno 
z najbogatszych miast Skandynawii.

M U Z E A L N AG A Z E T A
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Myśląc o wielkich, morskich wyprawach czasów 
średniowiecza na myśl nasuwają się przede wszyst-
kim rajdy od VIII w. urządzane przez Normanów 
(Wikingów), którzy zwłaszcza we wczesnej fazie tej 
epoki regularnie pustoszyli europejskie wybrzeża. 
Choć wojownicy przybywający z terenów dzisiej-
szej Skandynawii ewidentnie wzbudzali przeraże-
nie, warto przypomnieć, że i oni nie byli wolni od 
strachu. Kto wzbudzał niepokój w średniowiecz-
nych władcach mórz? Odpowiedź brzmi: Słowianie. 
Potwierdzeniem tego faktu jest wielka wyprawa 
zorganizowana w 1136 r. z terenów Pomorza Za-
chodniego. Udział w niej wzięli także mieszkańcy 
przedlokacyjnego Kołobrzegu.

W 1135 r. na pomorski tron książęcy, po śmierci 
brata, a zarazem twórcy dynastii Gryfitów – Warci-
sław I, wstąpił 25-letni Racibor. Już we wcześniej-
szych latach, rezydując w Kamieniu Pomorskim, 
zasłynął nie tylko jako znawca żeglarskiego rze-
miosła, ale także śmiały i bezwzględny dowódca 
zyskując przydomek „Króla Morskiego”. Celem jego 
wypraw stała się przede wszystkim feudalnie roz-
drobniona Skandynawia. Już w pierwszym roku pa-
nowania nad regionem poprowadził Pomorzan na 
Rugię zdobywając między innymi ówczesną stolicę 
Danii – Roskilde. 

W momencie, gdy Racibor sięgnął po książęcą 
koronę na horyzoncie coraz wyraźniej zarysowywał 
się konflikt między polskim władcą, Bolesławem III 
Krzywoustym, a panującym w sąsiadującej z Po-
morzem Marchii Północnej, Albrechtem Niedźwie-
dziem, który liczyć mógł właśnie na wsparcie owia-
nych legendą nieustraszonych Normanów, przede 
wszystkim Duńczyków króla Eryka II. Dziś nie uda-
ło się jednoznacznie stwierdzić, czy i w jakim stop-
niu, rajd, który rozsławił imię Racibora w basenie 
Bałtyku, inicjowany był z Krakowa. Z pewnością 
stał się demonstracją siły Słowian, a sam ich wódz 
nie tylko otwarcie popierał Piastów, ale był także 
ich formalnym lennikiem. 

Należy przypuszczać, że bardziej niż względami 
politycznymi, Racibor kierował się chęcią pozyska-
nia nowych łupów. Z tego względu celem wypra-
wy stało się położone na południowo-zachodnim 
brzegu dzisiejszej Szwecji, 22 km na północ od Go-

eteborga, miasto Konungahela (obecnie: Kungaelv). 
W XII w. ośrodek ten był jednym z najbogatszych 
centrów handlowych Północnej Europy, a także 
miejscem cyklicznych spotkań skandynawskich 
władców. Uchodził też za miejsce niemożliwe do 
zdobycia ze względu na rozbudowane fortyfikacje 
oraz położenie na wysokim brzegu fiordu rzeki Go-
eta. Formalnie zwierzchnictwo nad nim sprawował 
król duński.

Wizja wspaniałych łupów oraz rozpowszechnio-
ny mit „Króla Morskiego” sprawiły, że pod sztandar 
Gryfitów zmierzać zaczęli wojownicy z większości 
pomorskich grodów. Jak w kronice miasta zazna-
czył Hieronim Kroczyński, w rejs długości 300 mil 
morskich (ok. 555 km) wybrali się także przedsta-
wiciele przedlokacyjnego Kołobrzegu. Ostatecznie 
w kierunku szwedzkiego wybrzeża wyruszyło ok. 
700 okrętów oraz 30 tys. zbrojnych w tym ponad 
tysiąc kawalerzystów. Jak miało się okazać, była to 
największa armada, jaką Słowianie zdołali wysta-
wić w całej swej historii.

Wbrew wcześniejszym obawom, na przełomie 
lipca i sierpnia 1136 r. okręty Racibora bez kłopotu 
sforsowały wrota Bałtyku, czyli cieśniny Skager-

G A Z E T A

rak, Kattegat, Sund oraz Wielki i Mały Bełt. Kolejny 
etap stanowiło ujście Goety, gdzie pomorskiej flo-
cie udało się wyminąć stworzone przez Normanów 
zapory z wbitych w dno morskie bali. W iście wi-
kińskim stylu Słowianie, nie opuszczając okrętów, 
wyruszyli 18 km w górę rzeki.

Racibor postanowił podzielić swoje siły na dwie 
grupy. Sam stanął na czele zachodniego skrzydła, 
dowodzenie wschodnim powierzył natomiast swe-
mu siostrzeńcowi, Dunimysłowi. Pojawienie się 
okrętów nie uszło jednak uwadze miejscowej lud-
ności – krótko przed rozpoczęciem walk do Konun-
gaheli przybył niejako Einar, który ostrzegł złożoną 
przede wszystkim z kupców i ich obstawy załogę 
przed nadciągającym niebezpieczeństwem.

9 sierpnia 1136 r. tuż przed rozpoczęciem pla-
nowanego lądowania w rejonie miasta, naprzeciw 
atakującym stanęły skandynawskie, uzbrojone 
statki handlowe i wojownicy rażący Słowian z brze-
gów przy pomocy strzał, oszczepów oraz kamieni. 
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XIII-wieczny poeta i kronikarz islandzki, Snorri 
Sturlusson zapisał na kartach sagi p.t.: „Krąg Świa-
tła” następujące słowa: „Racibor powrócił do Slavii, 
a wielka liczba ludu, który wzięty był Konungaheli 
potem długo żyła u Słowian w niewoli. Wielki port 
nigdy nie wrócił do tego samego stanu, co przed-
tem”. Rzeczywiście odrodzenie sławetnego portu 
nastąpić miało dopiero na początku XVII w. i to kil-
ka kilometrów od miejsca walk, w cieniu twierdzy 
Bohus. Jego historia, jako ważnego węzła handlo-
wego po grabieży z 1136 r. definitywnie dobiegła 
końca.

Jeśli chodzi o aspekt polityczny i militarny wy-
prawy, to śmiały rajd z pewnością szerokim echem 
odbił się w całej Europie Środkowej. Do wojny 
Polski z Marchią Północną oraz Duńczykami osta-
tecznie nie doszło, a sam „Król Morski” władał Po-
morzem jeszcze przez niemal równo 20 lat, zmarł 
7 maja 1156 r.

G A Z E T A

Utraciwszy prawdopodobnie 170 okrętów, flota 
Racibora zdołała przedrzeć się pod wały i przepro-
wadzić desant. Nieco wcześniej do blokady Konun-
gaheli przystąpiła część pomorskiej konnicy, której, 
mimo oporu nieprzyjaciela, udało się zejść na ląd.

Szturm generalny miasta rozpoczął się nocą na 
10 sierpnia. Przewaga liczebna nacierających była 
tak duża, że Normanowie zmuszeni byli ustąpić 
pola i schronić się za ostatnią linią umocnień. Zdo-
bywane sukcesywnie przez podkomendnych Ra-
cibora zabudowania były doszczętnie plądrowane 
i podpalane. Choć podjęto krótkotrwałe rokowania, 
w myśl których dojść miało do zawieszenia broni 
i odprawienia najeźdźców za sowitym okupem, gdy 
tylko ostatnie wrota szwedzkiego ośrodka zostały 
otwarte, Pomorzanie nie mieli litości. Tych z miesz-
kańców, których ze względu na niskie urodzenie lub 
względy fizyczne uznano za niezdolnych do prze-
trwania podróży powrotnej na Pomorze, zabijano 
na miejscu; pozostali zostali wzięci do niewoli. Wo-
jownicy Racibora zabrali także wszystkie pieniądze 
oraz przedmioty przedstawiające jakąkolwiek war-
tość. Po grabieży okręty Gryfitów tryumfalnie od-
płynęły, część – do Kołobrzegu.
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od strony morza, kawiarenkę w formie oszklonej werandy z ta-
rasem. Do końca XIX wieku był pięknym miejscem widoko-
wym i ulubionym celem wycieczek. Na szańcu znajdowało się 
miejsce poświęcone zastępcy komendanta twierdzy z 1807 
roku – Karolowi von Waldenfels, który dowodząc atakiem 
grenadierów na Fort Wilczy, poniósł w okolicy śmierć podczas 
walki. Stąd też dawna nazwa tego dzieła: Waldenfelsschanze. 

W marcu 1945 szaniec przystosowano do obrony okręż-
nej. W czasie walk, obiekty gastronomiczne zostały całkowicie 
zniszczone. Szaniec był silnym punktem niemieckiej obrony. 
Po tym jak 12 pp odciął go od miasta, blokował go 1063 pp 
272 DP (radzieckiej).

W latach 1950-51 szaniec stał się częścią fortyfikacji 
obrony wybrzeża. Pomimo, iż wszystkie fortyfikacje twierdzy 
zostały wpisane do rejestru zabytków i są prawnie chronione, 
prawo to nie było w stanie ochronić Szańca Kamiennego. 6 li-
stopada 1972 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Koszalinie zgłosiło do Ministerstwa Kultury i Sztuki wnio-
sek o skreślenie szańca z rejestru zabytków. Bardzo ciekawe 
było uzasadnienie wniosku, w którym napisano, że: „obiekt 
ten powoduje niszczenie brzegu morskiego”. Była to niepraw-
da. PWRN chciało podkreślić katastrofizm sytuacji i uzyskać 
zgodę, w niewiadomym zresztą celu, na rozebranie zabytku. 

Szaniec Kamienny – widok z lotu ptaka przed 1945 r.

Kamienny szaniec
C i e k a w e  m i e j s c a

Szaniec ten powstał w okresie 1832-1836, gdy fortyfikacje kołobrzeskiej 
twierdzy przechodziły modernizację i rozbudowę. Miał kształt redanu. 

G A Z E T A

Zbudowany był z dwóch wałów ziemnych z kazamatami oraz fosy od strony pół-
nocnej i wschodniej. Kazamaty zostały wykonane z cegły. Od strony morza zabezpie-
czony był wałem z głazów. Wejście do szańca znajdowało się od strony zachodniej. 
Rolą tego fortu była, wraz z Fortem Wilczym, obrona odległego o 2,5 km ujścia Par-
sęty, obrona wschodnich rubieży twierdzy oraz zwalczanie zbliżających się okrętów. 
Lokalizacja tego szańca wywodzi się w walk w 1807 roku, które w tym rejonie były 
najkrwawsze i pokazały konieczność stworzenia dodatkowego dzieła.

Od 1887 roku teren zaczęto przystosowywać do celów rekreacyjnych. Zasypano 
część fosy, posadzono drzewa, wewnątrz zbudowano ogrodową restaurację, a na wale, 

Powołana została grupa fachowców. Na podstawie ich opinii, 
21 września 1973 roku Minister Kultury i Sztuki wniosek ko-
szalińskiego PWRN odrzucił. Szaniec został utrzymany w reje-
strze zabytków. Ale Urząd Morski, zbyt pewny przychylności 
ministerstwa, kontynuował rozpoczęte w 1972 roku prace 
przy rozbiórce obiektu. Szaniec został w większej części ro-
zebrany, w tym wał kamienny (to właśnie od niego powstała 
współczesna nazwa – Szaniec Kamienny), który od wielu lat 
chronił brzeg morski w tej okolicy, gdyż ten szczególnie na-
rażony był na niszczycielskie działanie morza. Należy tu do-
dać, że przeciwko Prezydium WRN protestowała duża grupa 
kołobrzeskich radnych Miejskiej Rady Narodowej. Kamienie 
z wału Szańca Kamiennego zostały najprawdopodobniej wy-
wiezione do Gdańska i użyte przy budowie Portu Północnego.

Resztki Szańca niszczały lub ulegały dewastacji, aż w 1995 
roku zainteresował się nim Mirosław Mielczarek. Chcąc 
uchronić przed dalszym niszczeniem urządził tam punkt ga-
stronomiczny, który funkcjonuje po dziś dzień.

Pomnik Waldenfelsa przed 1945 r.
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XIX w. zaznaczył się na Pomorzu wzrost zainteresowania sportami wodnymi. 
W Kołobrzegu pływanie spopularyzowali, niewątpliwie z przyczyn zawodowych, ry-
bacy i inni pracujący na Bałtyku. Nie istniała wówczas jednak żadna instytucja, któ-
ra uczyłaby aktywnego i przede wszystkim bezpiecznego spędzania wolnego czasu 
nad wodą. Sytuacja ta zmieniła się wraz z rozwojem ratownictwa morskiego, którego 
członkowie w ostatnich latach XIX w. zaczęli prowadzić otwarte ćwiczenia. Jak zazna-
cza znawca dziejów miasta i długoletni dyrektor Muzeum Oręża Polskiego, Hieronim 
Kroczyński, niejednokrotnie przybierały one nie tyle formę zawodów, co mrożących 
krew w żyłach pokazów umiejętności pływackich oraz nurkowych.

Odpowiedzią na zainteresowanie sportami wodnymi stało się utworzenie w Koło-
brzegu, w 1902 r. Związku Pływackiego „Aegir” (niem.: Schwimmverein „Aegir”). Ze-
brania tej formacji, zrzeszającej, co stanowiło w tamtym czasie zjawisko powszechne, 
praktycznie tylko i wyłącznie mężczyzn, organizowano w Restauracji Preislera, miesz-
czącej się przy zbiegu dzisiejszych ulic Zwycięzców i Solnej. W okresie późniejszym, 
do dyspozycji klubu, który swą nazwę wziął od olbrzyma, według nordyckiej mitologii 
zamieszkującego podwodne zamczysko chętnie, w czasie wystawnych biesiad, odwie-
dzane przez germańskich bogów, oddano przystań kąpielową na Parsęcie. W rejonie 
dzisiejszej ul. Basztowej powstały przebieralnie i pomost. Tam też trenowali członko-
wie klubu.

Sławę kołobrzeskiemu związkowi pływackiemu przyniosły jednak przede wszyst-
kim zawody pod hasłem „W poprzek Kołobrzegu” (niem.: „Quer durch Kolberg Schwim-
men”), które bez przesady nazwać można międzynarodowymi. Organizowano je od 
roku 1903, na przełomie lipca i sierpnia. W ten sposób, obok walorów sportowych, 
wydarzenie miało także charakter rozrywkowy, zwłaszcza dla tłumu turystów i kura-
cjuszy, którzy rok rocznie odwiedzali uzdrowisko Kolberg.

Zmagania rozpoczynały się startem przy Moście pod Orłami, zlokalizowanym 
w ciągu dzisiejszej ul. Młyńskiej. Startujący musieli pokonać liczący mniej więcej 4 km 
odcinek, płynąc najpierw w dół przez port do ujścia Parsęty, a potem od jego główek 
wzdłuż brzegu aż do molo. Tam czekał wiwatujący nie tylko zwycięzcy tłum. Bezpie-

Ostatni, przedwojenny wyścig pływacki „W poprzek Kołobrzegu” 
widziany z zachodniego brzegu Parsęty, lato 1939 r.

Wpław na Bałtyk – kołobrzeski
klub pływacki „Aegir”

H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

O zawodnikach, którzy Parsętą wypływali w morze mówiono w całych 
Niemczech. Kołobrzeski klub „Aegir” popularyzował aktywny 

wypoczynek z Bałtykiem w tle, w całym regionie.

Zapowiedź prasowa wyścigu pływackiego 
„W poprzek Kołobrzegu” w lipcu 1939 r.

M U Z E A L N AG A Z E T A
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czeństwa sportowców po wypłynięciu na morze pilnował kuter z obserwatorami i sę-
dziami na pokładzie. W trakcie wyścigu głównego w odrębnych kategoriach rywalizo-
wała młodzież między 14 a 18 rokiem życia oraz kobiety. Rozgrywano także zawody 
dla dzieci do lat 14, przy czym dla nich, by nie ryzykować wypływania w morze, metę 
stanowił most wiodący do Lasku Załęże.

Przebieg wyścigu z pasją relacjonowała ówczesna prasa lokalna. W wydanym 29 
lipca 1939 r. numerze „Kolberger Zeitung” tematowi zawodów poświęcono obszerny 
artykuł. Dzięki zamieszczonemu kilka dni wcześniej ogłoszeniu wiemy, że zawody zor-
ganizowano w piątek, 28 lipca, a dokładny dystans, na którym toczyła się rywalizacja 
wyniósł 3,8 km. Zapisy chętnych zakończone zostały dobę przed startem, a opłatę za 
uczestnictwo ustalono na pół marki niemieckiej.

W ostatniej, przedwojennej edycji „W poprzek Kołobrzegu”, rozegranej przy nie-
zbyt sprzyjającej, wietrznej pogodzie, z 62 startujących wyścig ukończyło 37. Czołowe 
lokaty zajął nie kto inny, niż członkowie „Aegira”. Jako pierwszy, po 53 min i 40 s od 
startu, do molo dotarł reprezentujący ten klub Erwin Gliesche, wywalczywszy także 
nagrodę specjalną fundowaną przez dyrekcję kołobrzeskiego uzdrowiska. Na drugim 
miejscu, z czasem 56 min 56 s zameldował się inny kołobrzeżanin – Herbert Benz, 
a ostatnie miejsce na podium przypadło Arthurowi Borchardtowi (60 min 30 s). Czwar-
ty, Georg Reimer (60 min 33 s) tryumfował w klasyfikacji młodzieżowej, natomiast 
szósta – Ulla Raddag (61 s) zwyciężyła wśród kobiet. Przyznano je także wyróżnienie 
„Kolberger Zeitung”. Wyścig dziecięcy wygrał Felix Exner, też reprezentujący miejsco-
wy Związek Sportowy. Jak donosiła gazeta, mocną reprezentację do zawodów wy-
stawił stacjonujący w koszarach przy ul. Koszalińskiej, 32. dywizjon przeciwpancerny 
Wehrmachtu; zwycięzca całego turnieju był z resztą także jego żołnierzem. 

Ostatnie wyścigi pływaków zorganizowano w 1943 r. Zawieszone z powodu za-
grożenia wywołanego nadciągającą ze wschodu Armią Czerwoną oraz wkraczające 
w decydującą fazę przygotowania do obrony przed nieprzyjacielem zawody, nigdy nie 
zostały reaktywowane. Dziś trudno też szukać śladów po słynnym „Aegirze”, którego 
działalność zamknęła się w pierwszych czterech dekadach minionego stulecia.

Członkowie klubu „Aegir” i widzowie podczas 
jednego z treningów pływackich na Parsęcie. 

Prawdopodobnie lata trzydzieste.

Źródło zdjęć: Archiwum Stowarzyszenia 
Historycznego Pochodnia

Reduta Solna
C i e k a w e  m i e j s c a

Genezy powstania reduty należy 
doszukiwać się w doświadczeniach 
z walk w 1807 roku. Wtedy to podczas 
przygotowań do wojny z Francuza-
mi w miejscu, gdzie dziś stoi reduta, 
zbudowano lekką fortyfikację polową 
- tzw. przyczółek mostowy (Salinen 
Brűckenkopf). Leżał on nieopodal tężni 
solankowych, stąd pierwszy człon nie-
mieckiej nazwy. Przyczółek wzniesio-
no na przedpolu mostu solnego, który 
miał ochraniać. Jednakże w ostatnich 
dniach walk (1-2 lipca 1807 r.) miejsce 
to zostało zdobyte z marszu. Po obro-
nie twierdzy w 1807 roku, podczas 
której o mały włos nie zdobyto miasta, 

wyciągnięto pewne wnioski, co do dal-
szego istnienia twierdzy i rozpoczęto 
jej modernizację. Większość prac wy-
konano w latach 1832-1836.

Reduta ma kształt lunety z za-
mkniętą szyją. Składa się z wału ziem-
nego, fosy i dwóch budowli ceglanych 
sklepionych kolebką. Główna budowla 
wzniesiona na planie dwóch stykają-
cych się kół - mniejszego i większego. 
W ścianach otwory strzelnicze do bro-
ni ręcznej oraz artylerii. Posiada zdo-
biony ceglany gzyms, kamienną po-
dmurówkę oraz sklepienie przykryte 
ziemią. Drugie pomieszczenie, pełnią-
ce prawdopodobnie funkcję magazynu 

prochu, znajduje się w wale ziemnym.
W 1959 roku na „Harcerskiej 

konferencji żeglarskiej” poświęconej 
wychowaniu morskiemu podjęto de-
cyzję o zorganizowaniu Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego w Kołobrzegu. 
W 1960 roku tereny po lewej stro-
nie Kanału Drzewnego z Redutą Sol-
ną przekazano harcerzom. Ośrodek 
otwarto w 1961 roku, ale prace na tym 
terenie trwały jeszcze wiele lat. 

Obecnie, w Reducie znajduje się 
Piracka Przygoda, a obok znajduje się 
Skansen Morski.

Reduta Solna, stan obecny.

M U Z E A L N AG A Z E T A
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ważnych uroczystości. Dawne słodycze były robione z mąki i jaj, przyprawiano 
je obficie anyżem, cynamonem, goździkami a także szafranem i rodzynkami. 
Najpopularniejszymi ciastami, które przetrwały przez wieli są pierniki, kutia, 
makowiec, jabłecznik, mazurek, kołacz, sękacz i oczywiście sernik. 

Wielką pomysłowością wykazywały się gospodynie pomorskie na Kaszubach, 
gdzie do dziś przetrwał tradycyjny przepis na tort robiony z fasoli. 

Ten tort jest klasykiem kuchni kaszubskiej. Tradycyjnie robi się go z 10 jajek 
i smaruje domową konfiturą. Natomiast wierzch smaruje się białkami i posypuje 
posiekanymi orzechami włoskimi. Moja wersja jest oszczędnościowa ale równie 
pyszna. Posmakuje na pewno wielbicielom kokosowych ciast i cukierków. 

Ciekawostki kulinarne  
z najbliższej okolicy

C i e k a w o s t k i

Czy zastanawialiście się kiedyś co jadali ludzie, którzy mieszkali na tych ziemiach 
w ubiegłym wielu lub jeszcze dawniej? Jakich technik używali, aby przygotować sobie 

jedzenie? Czy nasza współczesna kuchnia pomorska różni się od tej, która kształtowała 
i rozwijała się zanim nasze kulinarne gusta zdominowała pizza, hamburgery i kebab? 

Lasy, które stanowiły duże obszary wokół zamieszkałych 
osad, były pełne produktów, które mogły zaspokoić głód. 
A to głód kształtował „nawyki żywieniowe” ówczesnych 
mieszkańców. Praktycznie do połowy XIX wieku ludzie 
ciągle byli głodni. Nie myśleli (poza wyjątkami, które było 
na to stać) co wybrać do zjedzenia, ale żeby cokolwiek zjeść 
i uspokoić burczenie żołądka. 

Zanim pojawili się bartnicy i zaczęli udomawiać pszczoły, 
ludzie nie znali słodyczy, które dziś są tak popularne. Suszone 
owoce i jagody stanowiły dla mieszkańców tutejszych ziem 
pierwotny rodzaj słodkości. Co prawda pierwsze pralinki, 
które zwano konfketami powstały w  XIVw., ale pozwolić 
sobie na nie mogli tylko ludzie zamożni i zazwyczaj „od 
święta”. Prości mieszkańcy jadali i słodycze w czasie 

Bliny gryczane z tatarem z łososia

Składniki na ciasto: 
1 szklanka fasoli, 
3 jaja,
3 łyżki gorzkiego kakao,
3 łyżki oleju kokosowego,
½ szklanki cukru,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 łyżeczka sody,
½ łyżeczki soli.

Składniki na krem:
½ szklanki białej fasoli,
½ szklanki wiórków kokosowych,
2 czubate łyżki oleju kokosowego,
2 łyżki miodu,
można dodać 1 łyżkę likieru malibu,
wybrane owoce, orzechy, zioła i kwiaty do 
przybrania.

Tort z fasoli

Wykonanie:
Fasolę odsącz na sitku. Zblenduj ją na gładką masę. Dodaj jajka, kakao, olej, cukier, proszek 
i sodę oraz sól i znów blenduj, do połączenia składników. Formę wyłóż papierem do pieczenia 
i wlej ½ ciasta. Piecz ok. 35 minut w piekarniku nagrzanym do 175 stopni C. Wyjmij upieczony 
blat i upiecz następny.
Białą fasolę na krem odsącz z zalewy. Wiórki zmiel lub zblenduj jak najdrobniej,  następnie 
dodaj  do fasoli.  Wlej malibu, miód, olej kokosowy i zmiksuj dokładnie. Krem rozsmaruj na 
wystudzonym spodzie. Przykryj drugim  i  wstaw na przynajmniej 2 godziny do lodówki. 
Udekoruj wybranymi owocami, orzechami, ziołami i kwiatami.
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W XVII w. w dworkach szlacheckich witano gości gorzałką, do której podawano 
na zakąskę gruszki suszone z miodem lub korzeniem tataraku smażonym w cukrze. 
Zarówno gruszki suszone jak i gorzałka przetrwały i ich masowa produkcja rozwija 
się, a ich producenci nie narzekają na brak popytu,  to jednak o tataraku trochę 
zapomniano. Tatarak kandyzowany podobnie jak dynie lub marchew można już 
teraz spróbować tylko podczas festiwali kulinarnych, promujących naszą tradycję 
i kulturę kulinarną.  

Miałam to szczęście, że udało mi się trafić na te przysmaki i nauczyć się je 
wyrabiać. Wymaga to cierpliwości, ale warte jest tej chwili kiedy wkładamy 
smakołyk do ust i delektujemy się jego niepowtarzalnym smakiem.

Składniki:
2 kg cukru,
2 litr wody, sok z 1 cytryny,

2 kilogramy marchewki, 
1 łyżeczka soli.

Marchew kandyzowana

Wykonanie:
Marchewkę pokrój w słupki. Skrop sokiem z cytryny. Zagotuj  1 i ½ kg cukru  z wodą. Dodaj 
sól. Gotuj na małym ogniu przez 10 minut. Dodaj marchewkę i gotuj kolejne 10 minut. 
Wyłącz, przykryj pokrywką i zostaw w garnku do następnego dnia. Kolejnego dnia wyjmij 
marchewkę na formę do pieczenia wyłożoną pergaminem.  Wstaw do piekarnika na 50 stopni 
C na godzinę, żeby się tylko suszyła. Uważaj, żeby jej nie przypalić. Po tym czasie zagotuj 
syrop, z którego wyjąłeś marchewkę. Wsyp do niego pozostałe ½ kg cukru i gotuj  10 minut na 
wolnym ogniu. Dorzuć marchewkę, przemieszaj. Gotuj 10 minut i wyłącz. Zostaw w syropie 
do następnego dnia. Kolejnego dnia powtórz czynności. Czwartego dnia wyjmij marchewkę 
na formę do pieczenia wyłożoną pergaminem.  Wstaw do piekarnika na 50 stopni C, żeby się 
tylko suszyła. Uważaj, żeby jej nie przypalić. Często sprawdzaj. Trzymaj ją w piekarniku około 
godziny. Marchewka ma mieć konsystencję żelków.
Możesz ją jeść od razu po przestudzeniu. Jest super pyszna.  Pozostałą włóż do słoiczków. 
Zalej syropem , w którym się gotowała. Pasteryzuj 10 minut (od zagotowania wody w garnku). 
Po otwarciu trzymaj w lodówce.

na okolicznych targach można było kupić sandacze, węgorze, jesiotry, szczupaki, 
minogi, a nawet sumy. Zdarzały się też raki i żółwie. Potrawy z ryb dominowały 
w jadłospisie naszych przodków, a kociołek do ich gotowania był przekazywany 
z zgodnie z kolejnością dziedziczenia. 

Regulacja rzek, budowanie wałów spowodowały osuszanie terenów 
podtapianych podczas wiosennych powodzi. To sprawiło, że powstały tereny łąk 
przybrzeżnych, a wraz z nimi tereny możliwe do zagospodarowania. Rozliczne 
ziarna traw okazały się być przydatne i masowo wykorzystywane w kuchni. 
Szczególnym względem darzono manę milec nazywaną inaczej manną wodną, 
ponieważ naturalnie rośnie głównie przy zbiornikach wodnych. Jej ziarna zbierano 
i wykorzystywano do wypieku podpłomyków i chlebów. Dziś dawne rodzaje zbóż 
wracają do łask, może i mannie się poszczęści. 

Zając natomiast jadany jest u nas „od święta” być może dlatego, że przejadł się 
naszym przodkom. 

Łąki sprzyjały populacji zajęcy.  Grażyna Zaręba-Szuba w swojej książce pt. 
„Pomorska książka kucharska” pisze o „potopie zajęczym”, który nastąpił po okresie 
osuszania rozlewisk Odry i sprawił, że służba domagała się aby nie podawano 
częściej niż 2 razy w tygodniu potraw z zajęcy. 

Letnie i jesienne menu mieszkańców naszych ziem było tak jak dziś wzbogacane 
grzybami i owocami leśnymi. Szczególnymi względami darzono czarny bez, który 
wykorzystywano do robienia nalewek, syropów, wina i konfitur. Z tego względu 
przy każdym domostwie sadzono tę roślinę podobnie jak lipę, której liście, owoce 
i kwoty, a także podkorze na przednówku wykorzystywano w kuchni. 

Czy nasza współczesna kuchnia jest równie interesująca jak ta dawna? Tak jest 
i to bardzo. Coraz częściej też „wraca do korzeni” i sezonowości, którą kierowali się 
ludzie żyjący na tych ziemiach przed nami. Szefowie modnych restauracji chwalą 
się, że korzystają za starych regionalnych receptur. Kupują dobre produkty lokalnie 
i przyrządzają swoje potrawy z użyciem nowoczesnych urządzeń i technologii. 
Mogłabym polecić wiele wybitnych dań, która można zjeść w okolicy. Ale o tym 
następnym razem. 

W dawnej kuchni nigdy nie używano tak wiele cukru, soli i mięsa jak to robimy 
dzisiaj. Były to produkty jadane odświętnie. Decydujący wpływ na to co jadano, 
miały okoliczne akweny wody: rzeki, jeziora i morze. Trudno dziś uwierzyć, że 

Pierogi z bobem i mięta.

Beata Mieczkowska-Miśtak
Laboratorium Pomysłów
www.slowa-i-smaki.pl



5756

tym to cenne źródło witaminy B12, oddziałującego 
na odporność organizmu selenu i fosforu. Wartość 
energetyczna takiej porcji to 347 KJ/83 kcal. Mię-
so flądrowatych cechuje też niska przyswajalność 
związków rtęci – 10% przyjętego, bezpiecznego limi-
tu oraz innych, morskich zanieczyszczeń. Z tych po-
wodów polecane jest przede wszystkim w diecie ko-
biet w ciąży, karmiących oraz dzieci. Zawarte w nim 
kwasy pozytywnie wpływają na układ nerwowy, kon-
centrację i zmniejszają ryzyko depresji.

Sposobów przyrządzania flądry na Ziemi Koło-
brzeskiej jest kilkanaście. Warto zapamiętać, że naj-
mniej korzystnym jest smażenie. Delikatne mięso 
szybko wchłania tłuszcz a wysoka temperatura nega-
tywnie odbija się na części składników odżywczych. 
Kupując tę rybę należy zwrócić uwagę na kolor lewej 
strony, czyli „brzucha”; powinien być biały bez wy-
raźnych przebarwień oraz nieco błyszczący. Świeżość 
potwierdzą również oczy – mętne oznaczają długi 
czas składowania. Cena kilograma tuszek flądry w re-
gionie waha się od 7 do 11 zł. 

Czy wiesz, że?
• Stornia żyje przy dnie na głębokości do 50 

m, często spotkać ją można także w rzekach 
uchodzących do morza. Bywało, że gatunek 
te poławiano z Wisły nawet na wysokości 
Warszawy.

• Gładzica to jedna z najdłużej żyjących ryb 
morskich. Średnia wieku dla tego gatun-
ku wynosi 12 lat choć spotykano osobniki 
w wieku nawet lat 50.

• Gładzica to morski kameleon – potrafi dosto-
sować barwę skóry do otoczenia. Poza tym 
często żeruje zagrzebana w piasku wystawia-
jąc jedynie swe wyłupiaste oczy.

• Zimnica to przeciętnie najmniejsza z żyjących 
w kołobrzeskich wodach przedstawicielek 
rodziny flądrowatych. Jej przeciętna długość 
nie przekracza 20 cm.

• Największym przedstawicielem flądrowatych 
jest żyjący w Oceanie Atlantyckim halibut 
biały. Długość największych okazów docho-
dzi do 250 cm a masa – 320 kg.

• Mimo podobnego kształtu i białego brzucha 
sola, nazywana też podeszwicą, nie należy do 
rodziny flądrowatych.

Jej wysokość flądra
R y b o ł ó s t w o  i  Wę d k a r s t w o

Jej rozmiar zwykle nie przekracza 50 cm, ma oczy tylko po jednej 
stronie ciała i białą część spodnią. Choć z pewnością nie należy do 

najbardziej urodziwych ryb, w Kołobrzegu i okolicy cieszy się dużym 
uznaniem. Zawdzięcza go charakterystycznemu, maślanemu smakowi, 
powszechnej dostępności, niskiej kaloryczności i… cenie. Flądra to na 

Ziemi Kołobrzeskiej zdecydowana, morska królowa

W praktyce ryba, która znamy pod tą nazwą to 
w naszym regionie co najmniej trzy różniące się od 
siebie gatunki. Najbardziej powszechna jest stornia, 
charakteryzująca się jednolicie ciemnobrązowym lub 
ciemnozielonym grzbietem (w rzeczywistości: prawą 
stroną) i białym spodem. Jej „siostrę” – gładzicę wyróż-
niają rdzawe kropki a zimnicę – skóra najbardziej jasna, 
przy płetwach wpadająca w róż. Wszystkie należą do 
powszechnej w bałtyckich wodach rodziny flądrowa-
tych – łac. Pleuronectidae. Prowadzą przydenny tryb 
życia leżąc na lewym boku; z tego powodu, w trakcie 
wzrostu dochodzi do przemieszczenia jednego oka na 

stronę przeciwną. Młode flądry odżywiają się plankto-
nem i larwami owadów żerując ponad dnem, dorosłe: 
mięczakami, skorupiakami i małymi rybami.

Rybna królowa Bałtyku doceniana jest nie tylko 
przez smakoszy, którzy preferują ją głównie w wersji 
pieczonej na ruszcie lub w folii, doprawionej wyłącz-
nie solą oraz pieprzem, ale także dietetyków. W 100 
g mięsa każdego z przedstawionych wyżej gatunków 
znajdziemy niespełna 2% tłuszczu i aż 16,5% białka (ta 
ilość zapewnia połowę dziennego zapotrzebowania na 
nie dla dorosłego człowieka) przy całkowitym braku 
węglowodanów oraz niskiej ilości cholesterolu. Poza 
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Podczas II wojny światowej Kołobrzeg stanowił ważny ośrodek marynarki 
wojennej III Rzeszy – Kriegsmarine. Prócz załogi portu, na terenie miasta 
funkcjonowały w drugiej połowie konfliktu dwa obozy III Szkoły Torpedy-
stów. To właśnie jej słuchacze i kadra utworzyli trzon powołanej pospiesz-
nie 2 marca 1945 r. Grupy Bojowej Marynarki „Prien”, której dowodzenie 
objął Korvetten-Kapitaen Waldemar Prien. Oprócz elewów i ich nauczycie-
li, w skład czterech, działających pod kryptonimami „Baumstark”, „Bracke”, 
„Hildebrand” oraz „Schulte” kompanii, weszli członkowie Sonderkommando 
Faehre oraz żołnierze 25. i 59. batalionu zapasowego Kriegsmarine, wzmoc-
nieni grupą śmiałków z 49. plutonu pomiarowego. Ostateczna liczebność 
Kampfgruppe kapitana Priena sięgnęła mniej więcej 400 osób. Podobnie jak 
w przypadku innych oddziałów broniących Festung Kolberg, marynarzy wy-
posażono w rozmaitą broń. Autor wydanej w 1980 r. książki pod tytułem: 
„Na drodze stał Kołobrzeg”, Alojzy Sroga sugeruje, że podstawę ich arsenału 
stanowiły granatniki jednorazowego użytku – Panzerfaust.

Dziś trudno ustalić jak dokładnie przebiegały działania opisywanej for-
macji w trakcie o Kołobrzeg. Pewnym jest, że samemu Waldemarowi Prie-
nowi oddano komendę środkowego odcinka obrony miasta, ukrytego pod 
nazwą „Indigo”. W ten sposób postaci w charakterystycznych, granatowych 
mundurach ze złotymi insygniami spotkać można było w pasie od Lęborskie-
go Przedmieścia do wylotu w kierunku Grzybowa. Od początku planu obrony 
założono również, że marynarze zainstalują stanowiska obronne w śródmie-
ściu, opierając je między innymi o bazylikę czy ratusz.

Artyleria główna pancernika „Lützow” – 
działa C/28 kalibru 280 mm, których pociski 
bombardowały m.in. kołobrzeskie Śródmieście.

Kriegsmarine w obronie 
Festung Kolberg

H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

Okręty na redzie, marynarze z karabinami w mieście. W marcu 1945 r. 
Kriegsmarine robiła wszystko by hasło „Kolberg bleibt deutsch” stało 

się faktem.

Pancernik „Admiral Scheer”, druga duża jednostka 
Kriegsmarine, która wspierała ogniem artylerii 
dużego kalibru załogę Festung Kolberg.

M U Z E A L N AG A Z E T A
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7 i 8 marca 1945 r. pozycje Grupy 
Bojowej Marynarki „Prien” były silnie 
ostrzeliwane z lądu i powietrza. Ze 
względu na coraz większe straty, na 
posterunki obsadzane przez żołnie-
rzy kompanii „Baumstark” (dzisiejsza 
ul. Trzebiatowska), skierowano część 
grenadierów Batalionu Alarmowego 
„Hempel”. Po trzech dniach marynarzy 
wycofano na ul. Łopuskiego. Niedaleko 
dzisiejszego Kina „Wybrzeże”, wykorzy-
stując uszkodzony samochód ciężaro-
wy, zbudować mieli barykadę. W tym 
czasie inni podwładni kapitana Priena 
znaleźli się na terenie „Białych” i „Czer-
wonych Koszar”, dając się we znaki 
szturmującym oba kompleksy żołnie-
rzom Wojska Polskiego.

Jednym z ostatnich zadań posta-
wionych prezentowanemu oddziałowi 
była obrona portu. 14 marca kompanie 
„Baumstark” i „Hildebrand” zluzowały 
zdziesiątkowane plutony pospolitego 
ruszenia – Volkssturmu po zachodniej 
stronie kanału, między innymi w Lasku 
Załęże. W tym czasie Grupa Bojowa 
Marynarki „Prien” otrzymała ostatnie 
wzmocnienie; przyłączono do niej 40 
żołnierzy do tej pory podlegających ko-
mendantowi portu, Fregatten-Kapita-
enowi Kolbe (on sam dobę później opu-
ścił twierdzę drogą morską). Na tych 
stanowiskach niemieckich marynarzy 
zastała kapitulacja Festung Kolberg.

Warto zaznaczyć, że oprócz jed-
nostki Waldemara Priena, na terenie 
Festung Kolberg operowały także po-
woływane ad hoc, mieszane plutony 
niemieckie, w których również nie bra-
kowało żołnierzy Kriegsmarine.

Położenie Kołobrzegu sprzyjało wy-
korzystaniu w trakcie walk jednostek 
pływających. Od początku oblężenia 
okręty Kriegsmarine pełniły podwójną 
rolę: z jednej strony wspierały walczą-
cych ogniem artylerii, z drugiej – po-
zwalały na ewakuację kilkudziesięcio-
tysięcznej rzeszy uciekinierów.

Najpoważniejszym sojusznikiem 
wojsk lądowych broniących koło-
brzeskiej twierdzy były dwa, duże, 
po charakteryzujące się wypornością 
w granicach 15 tys. t krążowniki (tzw. 
pancerniki kieszonkowe): „Lützow” (do 
15 września 1939 r. noszący nazwę 
„Deutschland”) oraz „Admiral Scheer”. 
Oba weszły na służbę w pierwszej po-
łowie lat trzydziestych. Uzbrojono je 
w niemal identyczny sposób, jako pod-
stawę dając dwie baterie po trzy arma-
ty kalibru 280 mm, osiem dział kalibru 
150 mm oraz sześć przeciwlotniczych 
kalibru 88 mm. Oprócz tego oba okręty 
dysponowały ośmioma poczwórnymi 
wyrzutniami torped kalibru 533 mm 
oraz katapultą zdolną wysłać w powie-
trze rozpoznawcze samoloty Arado 196 
(para na każdym z okrętów). W obu 
przypadkach służbę na pokładzie pełni-
ło 1150 osób.

Oprócz tego, już w trakcie walk, do 
Kołobrzegu skierowano duży, zwodo-
wany w 1942 r., w Bremie niszczyciel 
Z-34 oraz siostrzany Z-43 (na służbie 
od marca 1944 r.). Wspierał je charak-
teryzujący się wypornością 1,8 tys.. 
zwodowany w Elblągu, mały niszczyciel 
T-33 z V Flotylli Torpedowców.

Nasilenie ostrzału miasta przez 
niemiecką artylerię okrętową nastą-

Pancernik „Lützow” podczas służby na 
wodach norweskich w 1940 r. W marcu 
1945 r. okręt ostrzeliwał Kołobrzeg.

M U Z E A L N AG A Z E T A

„Admiral Scheer” w porcie  
w Gibraltarze, około 1935 roku.
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piło 9 marca 1945 r. Krótko potem 
„Lützow” odpłynął w rejs na Zachód, 
a załoga „Admirala Scheera” rozdzielić 
musiała uwagę między wsparcie ognio-
we załogi Festung Kolberg, a jednostki 
działające w pasie Niechorze-Dziwnów, 
gdzie w tym czasie trwał dramatyczny 
odwrót Grupy Korpuśnej „von Tettau”. 
W nocy 11 marca, z okolic Wolina nad 
ujście Parsęty skierowano wspomniane 
wyżej niszczyciele. Zarówno przemarsz, 
jak i zainstalowanie stanowisk na ko-
łobrzeskiej redzie odbywały się pod 
ustawicznym ostrzałem i bombardowa-
niami ze strony radzieckiego lotnictwa. 
Ryzykując zatopienie, dobę po przyby-
ciu pod Kołobrzeg, załoga Z-34 podjęła 
920 uchodźców, których mimo ataków 
z powietrza ewakuowano do Świnouj-
ścia (tam z kolei trafiono na bombar-
dowanie prowadzone przez lotnictwo 
amerykańskie). Okręt powrócił nad Par-

sętę i wraz z innymi jednostkami, prze-
pełniony uchodźcami, w ostatnich go-
dzinach walk o miasto, wypłynął w rejs 
w stronę Wolina i Szlezwiku.

Zaprezentowane wyżej jednostki 
pływające Kriegsmarine były najwięk-
szymi, ale nie jedynymi, jakie w czasie 
toczonych przed 69 laty walk pojawiły 
się w Kołobrzegu. Ciekawostkę stanowi 
przybycie do portu wieczorem 11 mar-
ca dwóch kutrów torpedowych S-100, 
zwanych Schnellbootami, których zało-
gi stanowili… żołnierze niemieckich sił 
powietrznych – Luftwaffe.

Członkowie Grupy Bojowej Ma-
rynarki „Prien”, którzy starali się sta-
wić czoła żołnierzom Armii Czerwonej 
i Wojska Polskiego atakującym Koło-
brzeg, podzielili los towarzyszy broni. 
Znaczna część zginęła, inni dostali się 
do niewoli trafiając do obozów jeniec-
kich w najdalszych zakątkach Związku 
Radzieckiego. 

Spośród wszystkich, dużych okrę-
tów Kriegsmarine wspierających załogę 
twierdzy, jedynie Z-34 oraz T-33 do-
trwały na służbie do dnia kapitulacji III 
Rzeszy. 3 maja 1945 r. alianci zatopili 
niszczyciel Z-43, a 16 kwietnia 1945 r. 
na dnie Kanału Piastowskiego w Świ-
noujściu spoczął krążownik „Luetzow”. 
Tydzień wcześniej, w porcie w Kilonii, 
trafiony bombami, do góry stępką prze-
wrócił się „Admiral Scheer”. O ile pierw-
szy z pancerników kieszonkowych, 
wydobyty z wody i wyremontowany, 
oddano w ramach reperacji wojennych 
ZSRR, drugi, już rok po zakończeniu 
wojny trafił na złom.

Wodnosamoloty Arado Ar 196 były wprowadzane 
w początkowym okresie do jednostek rozpoznania 
morskiego oraz jako samoloty na okrętach.

Jak broniono kołobrzeskiego 
wybrzeża przed 1945 r.

H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

W drugiej połowie lat 30-tych XX wieku Kriegsmarine rozpoczęła na Bałtyku 
budowę systemu baterii nadbrzeżnych przy bazach floty i ważniejszych portach. 
Ciężkie baterie artylerii nadbrzeżnej powstały w Świnoujściu, natomiast w rejo-
nach o mniejszym znaczeniu ograniczono się do budowy Flak- und Küstenbatterie, 
czyli baterii zaporowych, umożliwiających obronę przed nalotem powietrznym jak 
i walką z lekkimi jednostkami pływającymi.

Jedną z takich baterii była dowodzona przez Oblt. M.A. Bohra Flak- und 
Seezielbatterie sformowana w Kołobrzegu w 1939 r. Jej obiekty umiejscowiono 
we wschodniej części lasku Maikuhle (Załęże), niedaleko zachodniego brzegu uj-
ścia Parsęty. Na cześć Joachima Nettelbecka, bohatera walk z 1807 roku, baterii 
nadano nazwę własną: „Nettelbeck”. Uzbrojenie baterii składało się z czterech dział 
8,8 cm S.K. C/30 na łożu 8,8 cm M.P.L. Była to adaptowana do zastosowań lądo-
wych wersja popularnego wówczas niemieckiego działa okrętowego opracowane-
go w 1930 r. i wprowadzonego na uzbrojenie w 1933 r. Działo 8,8 cm S.K. C/30 
mogło zwalczać samoloty lecące na pułapie do 9150 m oraz razić cele nawodne/
lądowe na dystansie do 14 170 m.

Pozostałości po niemieckiej baterii.
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W odróżnieniu od baterii przeciwlotniczych budowanych w głębi lądu, gdzie 
armaty stawiano na okręgu, stanowiska ogniowe baterii zaporowej rozmieszczo-
no na wachlarzu dzięki czemu wszystkie działa mogły prowadzić ogień do celów 
nawodnych. Pomiędzy nimi zbudowano schron dla centrali artyleryjskiej wyposa-
żonej w dalmierz o bazie 6 metrów ukryty pod pancerną kopułą. Dodatkowo, dla 
baterii zbudowano schrony załogi, amunicyjny i schron techniczny wyposażony 
m.in. w agregaty prądotwórcze. Flak- und Küstenbatterie „Nettelbeck”, wraz ze 
zbudowanymi w tym samym okresie bateriami w Darłówku i Ustce, włączono or-
ganizacyjnie w skład Marine-Flak-Abteilung 243 (243 Oddział Artylerii Plot. Ma-
rynarki) z dowództwem w Kołobrzegu, który z kolei podlegał świnoujskiemu III 
Marine-Artillerie-Abteilung.

Bateria nie utrzymała się długo w Kołobrzegu. Już w połowie września 1939 r., 
czyli jeszcze w trakcie wojny z Polską, dowództwo Kriegsmarine zdecydowało 
o przeniesieniu baterii zaporowych rozmieszczonych na środkowym Bałtyku na 
zachód, celem wzmocnienia obrony baz znajdujących się w zasięgu lotnictwa an-
gielskiego i francuskiego. Oblt. Bohr otrzymał rozkaz przeniesienia baterii wraz 
z obsługą w rejon bazy Wilhelmshaven. Bateria tam miała zostać odbudowana. Na 
ciężarówki Schlawer Kleinbahn i pojazdy własne baterii załadowano cały sprzęt 
w Kołobrzegu, a stamtąd koleją Reichsbahn odjechały w kierunku Wilhelmshaven. 
Finalnie, 1 października 1939 bateria została przeniesiona do Sillenstede, nieda-
leko Wilhelmshaven, gdzie funkcjonowała jako Schwere Flakstellung Sillenstede 
(ciężka pozycja artylerii plot.) w systemie Verteidigungsbereich IV (obszar obronny 
IV). Cześć personelu została w Kołobrzegu, by zająć się sprawami porządkowymi. 
Dołączyli oni do załogi już w Wilhelmshaven 15 października 1939 r. W Kołobrze-
gu po „Nettelbecku” zostały schrony i puste stanowiska ogniowe, które do końca 
wojny nie zostały użyte zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Po wojnie, teren, na którym umiejscowiona była bateria, przejęła Marynarka 
Wojenna i jest jego właścicielem do dnia dzisiejszego. W 1950 roku utworzono 
w Kołobrzegu 19 Baterię Artylerii Stałej.

Pozostałości po niemieckiej baterii.

Elewatory w kołobrzeskim porcie
M o r z e  –  n a s z  l o k a l n y  s k a r b

Wraz z powstaniem miasta w XIII 
wieku, w widłach Parsęty i Kanału 
Drzewnego, za salinami, powstał port. 
Obok Szlaku Solnego, to właśnie port 
służył do transportu towarów, a także 
do rozładunku i przechowywania tego, 
co do miasta dostarczano. Obok soli, 
handlowano tu przede wszystkim zbo-
żem. Przeładunku realizowano z wy-
korzystaniem spichlerzy podłogowych. 

Znajdujące się w kołobrzeskim 
porcie elewatory powstały dopiero 
w 1929 roku. Ich budowę zleciło Cen-
tralne Towarzystwo Gospodarcze Po-
morza w Szczecinie. Inwestycja została 
zrealizowana w taki sposób, że pomię-

dzy bokami spichrza podłogowego, 
zbudowano dwa istniejące do dziś 
budynki. Trzy elewatory portowe były 
połączone przenośnikiem łańcucho-
wy Redlera, zainstalowanym w części 
piwnicznej. Elewator południowy ma 
pojemność około 1700 ton i posiada 
11 zasieków lejowych. Elewator pół-
nocny ma pojemność 4560 ton. Ma 
11 komór, 9 zasieków lejowych oraz 
3 komory gazowe, przy użyciu których 
niszczono szkodniki zbożowe. Obydwa 
elewator są wyposażone w oryginal-
ne wyposażenie i stanowią przykład 
techniki z lat 30-stych XX wieku. Znaj-
dują się tam przenośniki kubełkowe 

i Redlera, rozdzielacze, wentylatory 
oraz wagi samoczynne typu Chronos. 
W elewatorze północnym jest waga 
900 kg z 1929 roku i 200 kg z 1930 
roku, a w południowym waga 500 kg. 

Obydwa elewatory od 15 lat są 
wpisane do rejestru zabytków. Znaj-
dują się na terenie Portu Handlowego, 
a ich właścicielem jest Zarząd Portu 
Morskiego w Kołobrzegu. Niestety, 
obiekty nie są udostępniane do zwie-
dzania. Na elewacji elewatora północ-
nego możemy zobaczyć pomorskiego 
gryfa…

Widok na elewatory portowe przed 1945 r.
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Bastion pomiędzy Parsętą a bagnami
Z a b y t k i

Bastion Magdeburg znajduje się pomiędzy Parsętą, ulicą Kamienną, Parkiem Jana Henryka Dąbrowskiego (i znaj-
dującymi się tam pozostałościami Bastionu Pomorze z rowem fortecznym) oraz pasem bagien pomiędzy Koło-

brzegiem a Budzistowem. To jedyny zachowany bastion fortyfikacji głównych Twierdzy Kołobrzeg, a jednocześnie 
jeden z najstarszych, powstały niedługo po wojnie 30-letniej.

W latach 1630-1631 trwało oblężenie szwedzkie Ko-
łobrzegu. Miasto od 1627 roku okupowane było przez ka-
tolickie wojska cesarskie, które dopuszczały się wielu bez-
eceństw i były prawdziwym przekleństwem kołobrzeżan. 
Gdy 2 maja 1631 roku do Kołobrzegu wkraczali Szwedzi, 
nowy okupant był witany z radością. Jak twierdzono, ludz-
kości nic gorszego niż wojska cesarskie spotkać nie mogło. 
Szwedzi intensywnie fortyfikowali Kołobrzeg, tworząc na 
zewnątrz średniowiecznych murów miejskich wielobok ba-
stionowy typu niderlandzkiego. Gdy 16 czerwca 1653 roku 
Kołobrzeg przejęła Brandenburgia, miastu nadano status 
twierdzy i kontynuowano budowę fortyfikacji.

Początkowo, w II połowie XVII wieku powstał półba-
stion (Kroczyński używa określenia „mały bastion” a Pod-
ruczny „Rawelin Magdeburg” - bastion zbudowany jest na 
planie pięcioboku, a rawelin na palnie trójkąta). Jego za-
daniem była przede wszystkim ochrona stałego mostu na 
Parsęcie i funkcjonującego zapewne już w tym czasie Batar-
deau, ale także części Wyspy Solnej. Wówczas bastion nie 
miał jeszcze własnej fosy. Wraz z procesem inwestycyjnym, 
naprzeciwko półbastionu od strony ul. Basztowej powstał 
Bastion Cleve, a w Parku Dąbrowskiego Bastion Pomorze. 
Na początku XVIII wieku fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg 
były już gotowe i tak przetrwały do wojny siedmioletniej. 
Warto podkreślić, że były one obiektami ziemnymi, jedy-
nie w dolnej części były murowane z kamienia polnego 
lub cegły. W samej twierdzy znajdowały się jedynie czte-
ry prochownie, a tak żaden inny obiekt nie był odporny na 
bombardowanie artyleryjskie. Te niekonsekwencje polega-
jące na niedoinwestowaniu twierdzy przed wybuchem woj-
ny, zemściły się w jej trakcie.

Od 18 do 24 maja 1763 roku Kołobrzeg wizytował król 
Fryderyk Wielki. Obiecał odbudowę miasta ze zniszczeń 
wojny siedmioletniej i trzech oblężeń rosyjskich. Wkrótce 
wydał jednak polecenie przebudowy i rozbudowy twierdzy. 
Przygotowano projekt szacowany na 350 tysięcy talarów, 
ale prac nie rozpoczęto. Kolejne prace projektowe trwały 

w latach 1768-1770. Projekt przebudowy twierdzy wdro-
żono w życie, a prace prowadzono w latach 1770-1774. 
Wówczas przebudowano m.in. Bastion Pomorze i połączo-
no go z Półbastionem Magdeburg, nadając mu formę ba-
stionu. To tylko niewielka część prac prowadzonych w tych 
latach. Z tego okresu pochodzą zachowane fortyfikacje 
polowe twierdzy: Szaniec Ujście (później fort w porcie 
pasażerskim) oraz Reduta Bagienna w Porcie Jachtowym. 
W Kołobrzegu pracowały wówczas setki robotników, od 
500 do ponad 2000 w zależności od okresu i źródeł, a tak-
że 100 lub więcej wozów. Niestety, nie mamy pełnych in-
formacji o rozbudowie twierdzy, gdyż autor projektu spalił 
całą dokumentację po zakończeniu prac, które pochłonęły 
niemal pół miliona talarów. Do prac była również zmusza-
na okoliczna ludność.

Bastion Magdeburg był rozbudowywany w kolejnych 
etapach zmian w twierdzy, a po jej likwidacji w 1872 roku 
przetrwał jako jedyny relikt fortyfikacji głównych. Ostatnie 
prace prowadzono na nim w 1853 roku. Pewne remonty 
wykonano także pod koniec lat 80-tych XX wieku. Dziś ba-
stion jest parkingiem, ale mur jest w złym stanie technicz-
nym, zwłaszcza od strony bagien. Rozsadzają go drzewa, 
a w niektórych miejscach doszło do zawału. Dlatego Towa-
rzystwo Opieki nad Zabytkami zwróciło się do prezydenta 
Janusza Gromka z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości 
wycinki drzew, odbudowy i zabezpieczenia muru, a wresz-
cie, wpisania obiektu do rejestru zabytków. Jest to zasadne 
z racji historii i wagi tego miejsca.

I na koniec ciekawostka. Na Bastionie Magdeburg znaj-
dował się kamień z datą „1853”, upamiętniającą ostatnią 
przebudowę obiektu. Niestety, ktoś go ukradł. Tymcza-
sem kamień z taką samą datą, wyryty przy użyciu tej sa-
mej czcionki, znajduje się na łączniku pomiędzy bastionem 
a Parkiem Dąbrowskiego.

M U Z E A L N AG A Z E T A
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Tajemnice wieży ciśnień
C i e k a w o s t k i

Kołobrzeskie wodociągi powstały jeszcze w okresie średniowiecza. Wodę 
czerpano wówczas ze zbiorników (stawu) na Przedmieściu Lęborskim, 

a rozprowadzano drewnianymi rurami. Część z nich można było zobaczyć 
podczas wykopalisk na ulicy Armii Krajowej. Tak było do 1666 roku, gdy 

powstał nowy wodociąg, do którego tłoczono wodę z Parsęty.

Na kolejną inwestycję wodociągową trzeba było zacze-
kać kilka wieków. Nowe wodociągi wraz z monumentalną 
wieżą ciśnień oddano do użytku 1 lipca 1885 roku. Nowa 
pompa miała wydajność niemal 200 metrów sześciennych na 
godzinę. Przefiltrowana woda płynęła do zbudowanej wieży 
ciśnień o wysokości 26 metrów. Średnica wieży to 15,5 m. 
Zbiornik na górze może pomieścić 680 metrów sześciennych, 
skąd woda trafiała do budynków mieszkalnych. Jednocze-
śnie wymieniono rury wodociągowe. Drewniane zastąpiono 
instalacją metalową. Z czerpania wody z rzeki zrezygnowano 
w 1906 roku, gdy uruchomiono ujęcie wody w Rościęcinie, 
czerpiące wodę z trzech studni głębinowych. Instalację roz-
budowywano kilkukrotnie, po raz pierwszy w latach 1915-
16, a potem w latach 70-tych XX wieku. Po zakończeniu in-
westycji na jakieś 10 lat wieżę wyłączono z eksploatacji, aby 
zbiornik ponownie wykorzystywać od 1980 roku, co trwa 
nieprzerwanie po dziś dzień.

Wieża została wykonana z czerwonej cegły ceramicznej 
na podmurówce kamiennej. Najwyższa kondygnacja, gdzie 
znajduje się stalowy, nitowany zbiornik, spoczywa na wysu-
niętych przed lice trzonu arkadach, nawiązujących do śre-
dniowiecznych krenelaży (blanek). Obiekt swoją formą na-
wiązuje do pseudoromańskich i pseudogotyckich budowli 
obronnych. Przed wojną, kopulasty dach wieńczyła strzelista 
wieżyczka, którą usunięto po 1945 roku.

Podczas prac na ulicy Budowlanej, pracownicy firmy „Do-
mar” z Tatowa natrafili na przedwojenną studnię. Najpierw, 

koparka zahaczyła o grubą warstwę betonu. Potem, okazało 
się, że do wnętrza prowadzi stary właz. Na miejscu pojawił 
się Miejski Konserwator Zabytków, a także pracownicy Mu-
zeum Oręża Polskiego. Warto pamiętać, że okolica, w której 
dokonano odkrycia, to tereny Bastionu Nowa Marchia, który 
funkcjonował w tym miejscu do II połowy XIX wieku. Wraz 
z likwidacją miasta-twierdzy, poprowadzono nowe ulice, 
place i skwery. W 1885 roku powstała wieża ciśnień, a przy 
niej poprowadzono ruchliwą trasę, łączącą wylot na Koszalin 
i Białogard, z drogą na Trzebiatów (ulica Kamienna nie ist-
niała). Ulica Budowlana, była wówczas jedną z ważniejszych 
i reprezentacyjnych w mieście. Tu znajdowała się słynny 
Dom pod Merkurym, synagoga czy młyn. Sam zbiornik zo-
stał wykonany ze zbrojonego betonu. W środku zachowany 
jest w bardzo dobrym stanie. Zachowały się śluzy, a także 
odpływ nadmiarowy. Dochodząca do wnętrza rura o śred-
nicy 200 mm dochodzi z kierunku wieży ciśnień. Zbiornik 
mógł powstać w latach 20-tych XX stulecia lub nieco póź-
niej. O jego istnieniu musieli wiedzieć dawniej pracownicy 
kołobrzeskich Wodociągów, gdyż nadbudowa studzienki po-
chodzi z okresu po 1945 roku. Jak mówi Rafał Piątkowski 
z MWiK, zbiornik wody do płukania sieci kanalizacji sanitar-
nej, zasilany wodą wieży ciśnień, zbudowany w latach, około 
1915-1939...

M U Z E A L N AG A Z E T A
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HISTORIA 19 BATERII 
ARTYLERII STAŁEJ  
W KOŁOBRZEGU

H i s t o r i a  r e g i o n u
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Organizację artylerii nadbrzeżnej na polskim 
wybrzeżu rozpoczęto już w 1946 roku. Przez czte-
ry lata różnych projektów i planów, zatwierdzono 
finalną koncepcję obrony wybrzeża opartą m.in. 
na budowie 11 baterii artylerii stałych w różnych 
rejonach wybrzeża. Jako pierwsze zaczęto budo-
wać: 11.BAS w Gdyni-Redłowie, 13.BAS na Helu, 
17.BAS w Janogrodzie (Międzyzdroje) i 19.BAS 
w Kołobrzegu.

Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1950 
roku. W pierwszej kolejności budowano cztery żel-
betowe stanowiska ogniowe dla dział. Ukończono 
ich budowę w 1951 roku. Wraz ze stanowiskami 
budowano obiekty niezbędne do funkcjonowania 
baterii. Centralę Artyleryjską (CA) i Główny Punkt 
Kierowania Ogniem (GPKO).

Pozostałe obiekty budowano systematycznie 
w okresie od 1950 aż po1958 rok:

• Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem 
(ZPKO) – 1953 r.,

• Stanowiska dla działek plot 37mm wz.1939 
z celownikiem AZP-37-1 – 1953 r.,

• Duży schron amunicyjny głównego kalibru 
– 1954 r.,

• Dwa schrony dla załóg baterii chronią-
ce przed nalotem i atakiem chemicznym 
-1954 r.,

• Dwa punkty obserwacji dwubocznej – 
1955 r.,

• Dwa schrony dla reflektorów -1955 r.,
• oraz po wprowadzeniu na uzbrojenie ra-

daru: Artyleryjską Stację Radiolokacyjną 
(ASR) – 1958 r.

Niektóre obiekty adaptowano z budowli nie-
mieckich, np. schrony amunicyjne baterii „Nettel-
beck” przebudowano w latach 1953-55 na schro-
ny-magazyny amunicji specjalnej. Bateria została 
wyposażona w armaty B-13 które zostały zamó-
wione w ZSRR jeszcze jesienią 1949 r. W 1951 r. 
przywieziono je koleją na stację kolejową Bagicz. 
Tam zostały rozładowane i przywiezione na teren 
baterii z zachowaniem tajemnicy wojskowej. Po 
zamontowaniu ich na stanowiskach, 28 czerw-
ca 1951 r. przeprowadzono strzelania techniczne 

w obecności specjalnej komisji. Od tego momentu 
można uznać, że bateria osiągnęła normalną war-
tość bojową.

19.BAS wyposażony był w armaty morskie B-13 
kalibru 130 mm produkcji radzieckiej. Jest to działo 
zaprojektowane w 1929 r., po wielu modernizacjach 
wprowadzono je na uzbrojenie w 1936 r. Działa te 
były szeroko stosowane podczas II wojny świato-
wej m.in. na niszczycielach typu Leningrad, proj. 
7/7U oraz proj. 38, a także na lądzie jako działa ar-
tylerii nadbrzeżnej. W Polsce były używane na nisz-
czycielach proj. 30bis (Grom i Wicher) - w wieżach 
dwudziałowych. W wersji jednodziałowej B-13-3s 
były używane właśnie w artylerii nadbrzeżnej, jako 
standardowe uzbrojenie nowo budowanych Bate-
rii Artylerii Stałej. Ogółem wyprodukowano 1199 
sztuk, a produkcję zakończono w 1954 r.

Armaty kołobrzeskiej BAS były wyprodukowa-
ne ok 1948 r – tak świadczą tabliczki znamionowe 

z dwóch zachowanych armat z 19 BAS. Jedna jest 
oryginalnie zamontowana na Stanowisku Ognio-
wym nr 1: nosi numer 1038 i wyprodukowano ją 
w 1948 r., zaś drugą zdemontowano ze Stanowiska 
Ogniowego nr 2 i 17.12.1977 r. przekazano do ko-
łobrzeskiego muzeum, nosi numer 1014 i wyprodu-
kowano ją w 1948 r. - stoi na wystawie plenerowej.

Na wyposażeniu 19.BAS znajdowały się rów-
nież: radar artyleryjski ZAŁP-B, dalmierz stereosko-
powy o bazie 4 metrów typu DM-4 (i 3-metrowy 
DM-3), dalocelownik WBK-1, reflektor M-2000.

W maju 1952 r. minister obrony narodowej 
nakazał wzmocnienie obrony granicy morskiej po-
przez wybudowanie systemu fortyfikacji polowych  
i przygotowanie ich do obrony przeciwdesantowej. 
Wynikiem czego w latach 50-tych rejonie Koło-
brzegu powstały umocnienia przeciwdesantowe. 
Po wschodniej stronie miasta był to Batalionowy 
Rejon Umocniony Nr 7 (inaczej BRU-7 Luboszyce) 
ciągnący się do lotniska. Po zachodniej stronie miał 
powstać BRU-8 Kołobrzeg-Zachód, ale ostatecznie 
zbudowano tam jedynie Kompanijny Rejon Umoc-
niony (KRU), który miał za zadanie bronić 19 BAS 
i był obsadzany w głównej mierze przez załogę 
tej baterii. W dalszej kolejności budowano BRU-6 
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Budowę BRU i KRU w rejonie Kołobrzegu po-
wierzono żołnierzom z 3 Brygadzie Przeciwdesan-
towej (3BPdes) z Garnizonu Kołobrzeg. Oprócz 
tego, zgodnie z wytycznymi dowódcy MW kontrad-
mirała Winogradowa z października 1954 r., jed-
nostki MW miały ściśle współdziałać z jednostkami 
3BPdes, w wypadku zagrożenia ze strony desantu 
nieprzyjaciela.

Kadrę jak i marynarzy dla 19 BAS na początku 
kształcono w 31 Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej 
w Gdyni-Redłowie. Kadra miała tam do dyspozy-
cji dwa szkolne działa B-13, centralę przeliczni-
ków i dalmierz. Przenosiny stanu osobowego dla 
19 BAS nastąpiły w czerwcu 1951 r. Z początkiem 
działania baterii przyjęto etat: 150 wojskowych i 2 
pracowników cywilnych. Struktura wyglądała na-
stępująco: dowództwo, pluton dowodzenia, dwa 
plutony ogniowe (po dwa działa w każdym), pluton 
plot, drużyna techniczna i drużyna gospodarcza.

19 BAS rozformowano w 1977 roku - termin 
rozwiązania baterii zakreślono do 1 listopada 1977 
roku. Powód tej decyzji jest dość prosty: baterie 
nie mogły dorównać artylerii rakietowej. Przez cały 
czas funkcjonowania baterii, nie użyto jej zgodnie 
z przeznaczeniem tj. w celu zwalczania wrogich 
okrętów. Odbyło się kilka strzelań technicznych 
i ćwiczebnych. Jednak do strzelań szkolnych uży-
wano luf wkładkowych 37 mm dla zmniejszenia 
kosztów i „cichego” strzelania. Według przekazów 
ustnych okolicznych mieszkańców, w latach 50-
tych lub 60-tych oddano z armat kilka ostrych salw 
(bez luf wkładkowych). Następstwem tego było 
wypadnięcie szyb w oknach okolicznych domów. 
Koszty oszklenia musiało ponieść wojsko.

w rejonie 31 BAS w Ustroniu Morskim i w planach 
był BRU-9 w rejonie Dźwirzyna, którego ostatecz-
nie nie zrealizowano.

BRU, była to wzmocniona fortyfikacja polo-
wa, chroniąca obrońców głównie przed bronią 
strzelecką. Wszystkie BRU miały posiadać szero-
kość 2-2,5km i głębokość uzależnioną od terenu. 
W układzie BRU możemy  zaobserwować szereg 
umocnień takich jak: stanowisko dowodzenia do-
wódcy batalionu, stanowiska dowodzenia dowódcy 
kompani, punkty obserwacji, batalionowe punkty 
medyczne, batalionowe i kompanijne punkty amu-
nicyjne, schrony dla ludzi, stanowiska ogniowe dla 
czołgów, dział i moździerzy. Bardzo dużą część BRU 
i KRU zajmowały rowy łącznikowe i strzeleckie. 
Rowy strzeleckie kopano do 1,5 m głębokości i ob-
łożone były płytami z prefabrykatów. W rowach 
strzeleckich wybudowano stanowiska strzeleckie 
dla żołnierzy zakryte i otwarte. Zakryte wykonano 
z 3 cylindrów z prefabrykatów i przeznaczone było 
na jednego żołnierza. Te obiekty miały raczej niską 
wytrzymałość, a ściślej mówiąc przeciwodłamko-
wą. Do dziś sporo takich stanowisk się zachowało 
na wydmach.
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Połów jak tysiąc lat temu
Wy d a r z e n i a

M U Z E A L N A

Kto w połowie sierpnia dotarł w okolice kołobrzeskiego Kamiennego Szańca 
mógł przeżyć prawdziwy skok w bardzo odległą przeszłość. Ponad trzydziestu pa-
sjonatów historii z Pomorza i Kujaw odtworzyło na plaży wczesnośredniowiecz-
ne obozowisko rybackie. Interaktywna lekcja historii była elementem pierwszej 
edycji Bałtyk Festiwal – Targi Polska Smakuje organizowanych przez koszaliński 
oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jak sugerowała nazwa wydarze-
nia, oprócz prezentacji ekwipunku służącego do połowu ryb w obozie można było 
także skosztować skarbów Bałtyku.

- Odwiedzający naszą ekspozycję mieszkańcy regionu i turyści pytali, co tak 
właściwie prezentujemy. Wielkie zdziwienie budziła odpowiedź, iż przedstawiamy 
postaci ich przodków a to, czym dysponujemy, było wykorzystywane w pracy na 
morzu nie tylko w X czy XI w. ale i kilkadziesiąt lat temu – wyjaśnia jeden z „ry-
baków”, reprezentujący Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae – Dziedzictwo Po-
morza, Krzysztof Pawluch. Potwierdzeniem jego słów był prezentowany w obozie 
ekwipunek. Między rozwieszonymi wokół, wyposażonymi w wykonane z kory pły-
waki sieciami znaleźć można było wiklinowe pułapki, tzw. wierszki, kosze na ryby 
podbieraki oraz kilkanaście wariantów ościeni. Na miejscu pojawiła się również 
wykonana według znaleziska archeologicznego łódź dłubanka.

G A Z E T A

F O T O  #1 
Uczestnicy projektu przypomnieli 

o nieco zapomnianych 
i niedocenianych, bałtyckich 

smakach, na przykład 
wędzonego śledzia.

F O T O  #2
Uczestnicy przygotowali 

między innymi pokaz 
pływania łodzią-dłubanką.

1 2
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Istotnym elementem programu przygotowanego przez odtwórców była prezen-
tacja wczesnośredniowiecznych technik połowowych w praktyce. Przez trzy dni 
można było przyjrzeć się pracy z niewodem, próbom indywidualnego chwytania 
ryb podpływających na płyciznę i pływania dłubanką. W samym obozie także nie 
próżnowano – na oczach zwiedzających naprawiano sprzęt i tworzono nowy. – Je-
den z celów pokazów stanowiło przypomnienie o trudnej pracy rybaka oraz pomy-
słowości, jaką wykazać się musieli zwłaszcza ci, którzy nie posiadali dostatecznej 
liczby środków by ekwipunek kupić – informuje nasz rozmówca.

Wczesnośredniowieczni łowcy częstowali rybami, wyciągniętymi prosto z wę-
dzarni w formie drążonego pnia drzewa. Na stół, przy którym zasiąść mógł każdy, 
trafiło ponad 30 kg szprota i śledzia, gatunków, których walory doceniano jeszcze 
zanim nad Bałtyk dotarli wojowie pierwszych Piastów. Pomysłowość odtwórców 
i smak morskich skarbów Kołobrzegu docenił sam szef kuchni i krytyk kulinarny, 
Kurt Scheller, który odwiedził obóz.

Inicjatorem i koordynatorem projektu edukacyjnego pod nazwą „Morze i rybacy 
wczesnego średniowiecza”, bo pod takim szyldem stworzono rekonstrukcyjny obóz 
było Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae – Dziedzictwo Pomorza. Uczestniczyli 
w nim członkowie następujących organizacji: Drużyna Czarnego Dębu (Kołobrzeg), 
Drużyna Krwawe Odyńce (Słupsk), Grupa Aegir – załoga łodzi słowiańskiej We-
let (Wolęcin), Hutor Krzysztof Pawluch (Węgorzewo Koszalińskie), Mohort Pokazy 
Historyczne (Gryfice), Osada Krajeńska (Czarmuń), Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej Rega (Trzebiatów) oraz Studio Historycznego Huzar (Sianów). Spon-
sorem projektu była Energa.

G A Z E T A

F O T O  #3 
W połowie sierpnia przy 

Kamiennym Szańcu w Kołobrzegu 
można było obejrzeć 

wyposażenie rybaków z okresu 
wczesnego średniowiecza.

F O T O  #4 I #5
Jednym z elementów obozu 

była wydrążona w pniu 
drzewa wędzarnia

3

4

5 6

7

F O T O  #6
Odtwórcy przybliżyli codzienność 

ludzi morza w X i XI w.

F O T O  #7
Na kulinarną stronę pokazu 

edukacyjnego przy Kamiennym 
Szańcu zwrócił uwagę szwajcarski 

szef kuchni, Kurt Scheller. 
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Jak się kąpać?
Wbrew pozorom kąpiel w zimnej wodzie nie jest dla człowieka czymś 

wyjątkowym. Nie są wymagane jakieś niezwykłe przygotowania przed wejściem 
do wody ani szczególne predyspozycje organizmu – potrzebne jest tylko takie 
przygotowanie jak przed każdym wysiłkiem rekreacyjno-sportowym.  Przed samym 
wejściem do wody nie należy rozgrzewać się dodatkowo ani alkoholem ani ciepłymi 
płynami. Nie ma potrzeby również stosowania jakichkolwiek dodatkowych 
zabezpieczeń, jak np. smarowanie ciała tłustym kremem. Kąpiel należy poprzedzić 
typową kilkunastominutową rozgrzewką biegowo-gimnastyczną na brzegu 
zbiornika – umiarkowanie intensywny bieg, a po nim ćwiczenia rozciągające, 
pajacyki, przysiady itp. Należy doprowadzić się do stanu ustabilizowanego 
podwyższonego tętna i poczucia, że jest nam w środku gorąco. Bieg należy 
poprowadzić w takim tempie, abyśmy w jego trakcie chcieli zdjąć niektóre części 
naszej garderoby. Optymalnie jest, gdy czoło pokryje nam się lekkim potem. Kąpiel 
powinna trwać 3 do 5 minut i należy z niej wyjść zanim zaczniemy odczuwać skutki 
przechłodzenia organizmu. W ostateczności organizm sam nam podpowie, kiedy 
kąpiel przestaje być przyjemnością. Po wyjściu z wody można się od razu wytrzeć 
lub też pobiegać do czasu wyschnięcia. Uczucie zimna, nawet jeśli pojawi się 
w wodzie, to na suchym lądzie powraca dopiero po kilku minutach.

Korzyści z morsowania
Korzyści z zimowych kąpieli jest wiele, choć są one typowe: zahartowanie 

ciała, zwiększenie odporności organizmu na choroby zimowe, poprawa wydolności 
układu sercowo-naczyniowego, lepsze ukrwienie skóry. Bycie morsem skutkuje 
ubieraniem się zimą w lżejsze stroje, oraz dobrym humorem – gdyż morsy tzw. 
złą pogodę (obniżenie temperatury, śnieg itp.) witają z przyjemnością. Jednym 
z negatywnych skutków bycia morsem jest odczuwanie dyskomfortu podczas 
przebywania w przegrzanych i źle wentylowanych zimą pomieszczeniach.Kołobrzeskie morsowanie

M o r z e  –  n a s z  l o k a l n y  s k a r b

Początki morsowania w Kołobrzegu sięgają de facto 1802 roku 
i pierwszych kąpieli morskich, opisywanych w dostępnych źródłach.

Chodziło o poprawę stanu zdrowia, wynikającą 
z kąpieli morskich. O pozytywnym wpływie wody o niskiej 
temperaturze na ludzkie ciało wiadomo od dawna. Do 
Kołobrzegu od wielu lat przybywali turyści, którzy również 
zdawali sobie z tego sprawę. Sami organizowali sobie kąpiele, 
stając się turystyczną atrakcją, bo trzeba powiedzieć, że 
widok był niecodzienny.

Od 2009 roku rosło zainteresowanie morsowaniem 
w Kołobrzegu. Pojawiały się kolejne osoby, które dołączały do 
grupy entuzjastów tego rodzaju kąpieli w Bałtyku. 6  tycznia 
2012 zostaje założony pierwszy klub pod nazwą Kołobrzeski 
Klub Morsa. Jego pierwszym prezesem zostaje Przemysław 

Kiełkowski. W samo południe odbywa się pierwsza kąpiel 
w morzu, której kibicowali samorządowcy i media. Po tylu 
latach dostrzeżono nowy trend, rozwijający się dynamicznie 
w całej Polsce: modę na kąpiel morską także zimą.

W połowie 2012 roku stowarzyszenie Kołobrzeski Klub 
Morsa podejmuje decyzję o organizacji Światowego Zlotu 
Morsów w Kołobrzegu. Pierwszy zlot odbył się w dniach 
4-6 stycznia 2013 roku. Nad plaży przy Kamiennym Szańcu 
bawiło się ponad 700 morsów. W 2014 roku podczas II 
Światowego Zlotu Morsów pobity został rekord Guinnessa 
w jednoczesnej liczbie morsów kąpiących się w morzy. 
W Kołobrzegu było ponad 1300 osób.

M U Z E A L N AG A Z E T A
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Na początku roku następnego zapadła decyzja wsparcia dotychczasowych oddziałów milicji w powie-
cie kołobrzesko-karlińskim sekcją morską, zależną bezpośrednio od komendantury w Szczecinie. 25 lutego 
nad ujście Parsęty przybyła pierwsza grupa funkcjonariuszy. Kilka tygodni później IV Komisariat Morski 
Milicji Obywatelskiej, bo taką oficjalną nazwę otrzymała placówka, zaczął działać w pełni. Początkowo do 
dyspozycji grupy, którą kierował przedwojenny policjant Stanisław Pawelec, oddano jeden z budynków 
przy Placu Ratuszowym, jednak ostatecznie zajęła ona murowany z czerwonej cegły gmach przy dzisiejszej 
ul. Szpitalnej. Warto zaznaczyć, że szef posterunku, używający pseudonimu „Płachta”, w dwudziestoleciu 
międzywojennym służący także jako podoficer zawodowy w słynnym 1. pułku szwoleżerów oraz 3. pułku 
artylerii lekkiej, niemal od początku nie krył niechęci do wprowadzanego w Polsce na radzieckich bagne-
tach ustroju. Swych podkomendnych, spośród których przeważająca część posiadała legitymacje Polskiej 
Partii Robotniczej, potrafił zjednać głównie dzięki cechom przywódczym. Nie uchroniło go to jednak przed 
wydaleniem z resortu spraw wewnętrznych po niespełna pół roku pracy. Oficjalną tego przyczyną było 
„niemoralne prowadzenie się”. Dziś wiadomo, że z donosami przeciw komendantowi, adresowanymi do 
regionalnej komórki PPR wystąpiło kilkadziesiąt osób, nie tylko kolegów Pawelca z MO, ale i polskich 
osadników.

Obsada komisariatu złożona była z 38 funkcjonariuszy podzielonych na 3 drużyny. Pierwszą dowodził 
Stanisław Wądołowski, kolejnymi: Stanisław Staniszewski i Jerzego Jaśniewicz. Głównym zadaniem IV Ko-
misariatu Morskiego stało się wspomaganie komendy powiatowej MO w typowych działaniach związanych 
z utrzymaniem porządku w mieście. Oprócz tego milicjanci-marynarze poszukiwali poniemieckich składów 
broni, odsyłając znaleziony oręż do Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. Brali także udział w zwalczaniu 
band szabrowników oraz radzieckich maruderów. W czasie jednej z takich akcji, przeprowadzonych 15 
sierpnia 1946 r., postrzelony z broni automatycznej zginął funkcjonariusz Kazimierz Szewczyk. Ważnym 
elementem służby stały się także pogadanki propagandowe organizowane z myślą o pierwszej, polskiej 
społeczności Kołobrzegu. Angażowano się ponadto w akcję odgruzowywania miasta oraz gromadzenia 
cegieł do odbudowy Warszawy.

Ciekawe obrazy dotyczące życia obsady opisywanej placówki kreślił kilka dekad po zakończeniu II woj-
ny światowej jej członek, późniejszy pułkownik MO i zastępca komendanta wojewódzkiego milicji w Rze-
szowie, Bronisław Galant: „Stołówkę mieliśmy bardzo ubogą. Dania w niej jeszcze uboższe. Mięso było 
rarytasem. Zwykle podawano ryby, a w szczególności śledzie: opiekane, smażone, wędzone. Najgorsze 
były te odsalane, otaczane w mące i opiekane na oleju, podawane z ziemniakami, a często z kaszą pole-
waną tym zawiesistym tłuszczem. Ryby świeże bywały rzadko”. W związku z trudnym do zaakceptowania 
jadłospisem, od czerwca 1946 r. milicjanci-marynarze próbowali samodzielnie zaopatrywać się przede 
wszystkim w ryby. Do połowów w morzu używano znalezionych w dużych ilościach, poniemieckich bomb 
głębinowych, a na Parsęcie – talerzowych min przeciwpancernych.

Podkomendnych Stanisława Pawelca na ulicach Kołobrzegu rozpoznać można było bardzo łatwo. Ich 
regulaminowe umundurowanie tworzyły okrągłe czapki, granatowe albo białe bluzy lub kurtki rybackie 
oraz białe, marynarskie spodnie. Cytowany już Bronisław Galant wspominał: „Budziliśmy respekt i zain-
teresowanie, w tym i u dziewcząt, a pierwsi knajpiarze z większym zaufaniem stawiali nam na kredyt”. 
Uzbrojenie stanowiła przede wszystkim rozmaitego pochodzenia broń krótka.

IV Komisariat Morskiej Milicji Obywatelskiej zlikwidowano krótko po wyborach do sejmu ustawodaw-
czego, latem 1947 r. Część funkcjonariuszy z powrotem trafiła do Szczecina, inni zasilili komendę miejską 
MO w Kołobrzegu albo posterunki w innych miejscowościach powiatu. Kilku członków kołobrzeskiej dru-
żyny marynarskiej zrobiło karierę nie tylko milicyjną, ale i polityczną; na przykład Józef Wiech dowodził 
później posterunkiem kolejowym MO w Szczecinku, a Zbigniew Klonowski zasiadł w fotelu sekretarza 
komitetu miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kłodzku.

Milicjanci w marynarskich 
mundurach

H i s t o r i a  r e g i o n u

G A Z E T A

Byli jedną z najciekawszych, polskich formacji porządkowych jakie tuż po 
zakończeniu II wojny światowej utworzono na Wybrzeżu. Kołobrzeska Milicja 

Morska przybyła nad ujście Parsęty z… Poznania.

Utworzenie formacji strzegących porządku oraz, co należy podkreślić, nadzorujących wraz z Urzędem 
Bezpieczeństwa Publicznego, sytuację polityczną na Ziemi Kołobrzeskiej stało się jednym z podstawowych 
zadań postawionych przed jej polską administracją. W maju 1945 r., w Karlinie powstała Komenda Powia-
towa Milicji Obywatelskiej z chorążym Zygmuntem Olenderkiem na czele. Rdzeń jej pierwszego składu 
stanowili milicjanci 5. kompanii batalionu zapasowego MO z Poznania; z czasem liczba funkcjonariuszy 
przekroczyła 200 osób. W obliczu zbliżających się wyborów do sejmu ustawodawczego, zaplanowanych 
na rok 1947 oraz poprzedzającego je referendum „3 x Tak” kołobrzesko-karlińskim milicjantom potrzebne 
było wsparcie. W związku z tym nad Parsętą powołano kolejne oddziały.

Morska Milicja Obywatelska była jednym z najciekawszych rodzajów służb, jakie powstały w Polsce 
w latach czterdziestych XX w. Jej początki sięgają wiosny 1945 r., kiedy to w Szczecinie utworzony został 
Batalion Morski MO. Pierwszą siedzibą jego sztabu był posterunek nieopodal Wałów Chrobrego, a funk-
cjonariusze-marynarze, w tym także część, która później oddelegowana została do Kołobrzegu, zabezpie-
czali m.in. wizytę w stolicy dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego prezesa Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, Stanisława Mikołajczyka.
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ny. We wnętrzu, to oczywiste, niemal co dekadę ule-
gało zmianom wyposażenie wnętrza i układ obiek-
tów ruchomych. Na zewnątrz, od strony południowej 
wykuto drugi portal (obiekt posiada 2 portale od 
południa i jeden główny od zachodu), a później, od 
wschodu dobudowano zakrystię i dodatkowe po-
mieszczenia niezbędne do pracy duszpasterskiej.

W latach 50-tych, patronem parafii został św. 
Marcin, w nawiązaniu do dawnej katolickiej parafii 
św. Marcina, utworzonej przed wojną i rozbudowa-
ną przez Polaków, a także do kościoła św. Marcina, 
rozebranego wbrew protestom i staraniom katolików 
w 1956 r. Warto dodać, że 17 lutego 1957 r. odbyło 
się zebranie parafialne w sprawie rozbudowy kościo-
ła, gdyż jego wnętrze, wobec stale rosnącej liczby 
parafian i podnoszącego się z ruin miasta, było nie-
wystarczające dla potrzeb kultowych. Zastanawiano 
się, czy rozbudować i powiększyć kościół parafialny, 
który w przyszłości i tak nie byłby wystarczający, 
i nie wytrzymałby konkurencji olbrzymiej kolegiaty, 
czy rozpocząć odbudowę prezbiterium największego 
w mieście obiektu sakralnego. Projekt rozbudowy zo-
stał poddany pod dyskusję parafian. Zdecydowano, 
aby rozpocząć odbudowę kolegiaty.

Msze za ludzi morza
Wy d a r z e n i a

Zabytkowy kościół rektoralny przy Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu, gromadzi 
ludzi morza w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 12.00 na nabożeństwie 

w ich intencji. Zaczęło się w czerwcu 2016 roku, kiedy m.in. wspominano 40 
rocznicę powstania Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu. Z tej okazji odbyła się 

uroczysta msza z asystą młodzieży z Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Marynarzy 
i Rybaków. I tak zostało.

Sam kościół powstał w 1832 r. jako kościół gar-
nizonowy. Jeszcze w XIX w. po obu stronach Parsęty 
rozmieszczone były różne budynki koszarowe. Ich kres 
nastąpił dopiero po likwidacji twierdzy (rozkaz cesarza 
Wilhelma I z roku 1872); część obiektów rozebrano, 
innym nadano nowe funkcje. Tak przestały istnieć ko-
szary artylerii (Pladderkaserne), usytuowane na placu 
obecnej wystawy plenerowej Muzeum Oręża Polskie-
go i ul. Rzecznej. Inne budynki koszarowe oraz lazaret 
na rogu ul. Rzecznej i Łopuskiego zostały zniszczone 
podczas walk o Kołobrzeg w 1945 r. (do dziś, oprócz 
kościółka, z dawnego układu zachował się areszt woj-
skowy – obecnie zbór Świadków Jehowy, a także kuź-
nia). Do kościółka w okresie późniejszym dobudowa-

no obiekty Konwentu dla Panien, w tym samym stylu 
i o tej samej fakturze.

W II połowie 1945 r., po przejęciu miasta z rąk ra-
dzieckich przez władze polskie, o pozyskanie kościoła 
rozpoczął starania ojciec Polikarp Maciejowski, który 
przybył do Kołobrzegu najprawdopodobniej na po-
czątku lipca 1945 r. Wszystkie obiekty sakralne były 
bardziej lub mniej zniszczone. Dlatego franciszkanin 
wybrał kościółek nad rzeką – najmniej uszkodzony, 
tym bardziej, że budynki po konwencie idealnie nada-
wały się na klasztor. Władze wydały zgodę na przejęcie 
obiektu i pomagały w jego zagospodarowaniu. Kościół 
został poświęcony 12 sierpnia 1945 r.

Przez lata w zabytku przeprowadzono pewne zmia-
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ten przetrwał cały okres Twierdzy Kołobrzeg, wszystkie ob-
lężenia, a także kolejne militarne inwestycje. Dziś, jest to 
teren Marynarki Wojennej. W drugiej połowie XIX wieku 
lasek zaczęto cywilizować. Wytyczono w nim alejki, powsta-
ła scena na wolnym powietrzu nazywana „Teatrem Arena”, 
a także znakomite restauracje ogrodowe „Maikuhle” oraz 
„Grünhausen”. W 1893 roku powstało sanatorium dziecięce 
i schronisko młodzieżowe.

W czasach Twierdzy Kołobrzeg, sadzenie drzew czy two-
rzenie parków, było bardzo mocno ograniczone. Poszcze-
gólni komendanci i dowódcy widzieli w tym schronienie dla 
wroga i problemy z komunikacją z fortyfikacjami polowymi. 
Nawet jeśli udało się posadzić jakieś drzewa, to ich los do-
konywał się podczas walk. Tak było w przypadku lasku, na-
zywanego popularnie „Baumgarten”, który zlokalizowany był 
przy kościele św. Mikołaja (okolice ul. Pomorskiej). Powstał 
w 1704 roku. Wycięto go w pień podczas wojny siedmio-
letniej.

O organizowaniu zieleni w Kołobrzegu można mówić 
dopiero od XIX wieku. Po zakończeniu walk o twierdzę 
w 1807 roku, przystąpiono do odbudowy zniszczonego mia-
sta. W latach 1832-36 budowano kolejne fortyfikacje. Ale 
znalazło się miejsce na zieleń. Od 1809 roku prowadzono 
nasadzenia nad morzem, na terenie Parku Stefana Żerom-
skiego. Niestety, te działania mieszkańców nie spotykały 
się ze zrozumieniem administracji wojskowej i często były 
niszczone. Ale już w latach 20-tych i 30-tych XIX wieku za-
częto do tego podchodzić nieco inaczej. Kołobrzeg stawał 
się modnym kąpieliskiem, miastem turystycznym, choć sami 
mieszkańcy, żyjący w cieniu twierdzy, nie bardzo jeszcze 
rozumieli zmianę swojej sytuacji. W 1832 roku powstało 
Miejskie Towarzystwo Upiększania (później Towarzystwo 
Kąpielowe w Kołobrzegu SA). Jego założycielami byli: ko-
mendant twierdzy gen. lejtnant Ludwik von Ledebur oraz 
burmistrz H. Wulsten. Wokół tej organizacji zebrało się kil-
kadziesiąt osób. To ta organizacja zmieniała miasto: budo-
wała nowe drogi, projektowała promenady i sadziła zieleń. 
Zaczęto również wzywać do ochrony zieleni. Z tego czasu 
pochodzi ciekawa odezwa do kołobrzeżan: „Wierni i życz-
liwi kołobrzescy mieszczanie! Apelujemy do was o współ-
działanie w opiece nad plantacjami brzegowymi, terenami 
zielonymi na stokach fortyfikacji, przy drodze do portu, na 
terenie Ujścia, Süderlandu i na Załężu. Łączcie się z nami 
i nie pozwalajcie, aby występne ręce znowu zniszczyły to, co 
z troską o wspólne dobro, to co dla upiększania najbliższego 
otoczenia zostało zrobione. Nasze wspólne działania powio-
dą się. Zapobiegniemy szkodom w tym, co wszystkich raduje 
w wolnych chwilach”.

Punktem zwrotnym dla rozwoju kurortu była budowa 
Kolei Zachodniopomorskiej, z odcinkiem Kołobrzeg-Biało-
gard, zrealizowanym w 1859 roku. Od tej pory Kołobrzeg 
miał połączenie z najważniejszymi miastami Prus, ale tak-
że polskimi miastami pod zaborami. 6 stycznia 1864 roku 
pomiędzy komendanturą twierdzy a miastem zawarto poro-
zumienie w sprawie zagospodarowania pasa wybrzeża. Wo-
bec potrzeb garnizonu, regulowało ono wiele spraw, o które 
wojskowi toczyli spór z cywilnymi władzami miasta. Najważ-
niejszym postanowieniem było wytyczenie ulicy Rodziewi-
czówny (wówczas Parkowa), od której na południe mogła 
powstawać zabudowa. Tak powstała dzielnica Ujście (obec-
nie Uzdrowiska). Wojskowi zgodzili się również na sadzenie 
zielni na północ od ulicy Rodziewiczówny, przy czym posta-
nowienie to obostrzono, że w przypadku wojny wszystkie 
drzewa zostały wycięte. Tak powstał Park Nadmorski, obec-
nie Park Żeromskiego. Postanowienie zatwierdziło Minister-
stwo Wojny. W tym samym roku nad morzem, przy obecnym 
molo i sanatorium „Bałtyk”, powstał Pałac Nadbrzeżny.

Kołobrzeski park nad morzem 
najstarszym parkiem w Polsce

C i e k a w e  m i e j s c a

Park jest miejscem swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami 
spacerowymi. Kołobrzeg pod tym względem posiada tradycje będące jednymi  

z najstarszych w Polsce.

Wraz z nadaniem praw miejskich Kołobrzegowi w 1255 
roku, mieszczanie uzyskali Kołobrzeski Las. Teren ten, na 
wschód od miasta, był wykorzystywany do wyrębu drzewa, 
pozyskiwanego na cele budowlane i energetyczne, także do 
warzelni soli. Jeszcze na początku XX wieku ten kompleks 
miał powierzchnię 1381 hektarów, a największą jego atrak-
cją był tzw. tysiącletni dąb (dąb Bolesław). Las był urządzo-
ny pod kątem turystów. Znajdowały się w nim liczne lokale 
a nawet dwie leśniczówki. Dziś nie ma po nich śladu.

Jeszcze przed ogłoszeniem Kołobrzegu twierdzą, a jed-
nocześnie przed wojną trzydziestoletnią, powstał najbar-
dziej uroczy zakątek naszego miasta. W 1612 roku, akcję 
sadzenia drzew na zachodnim brzegu Parsęty rozpoczął rad-
ny Lorentz Heitke, potem przedsięwzięcie to kontynuował 

jego syn. Po lewej stronie rzeki rosły, dęby, buki, jesiony 
i brzozy, a z czasem inne szlachetne gatunki drzew. W ten 
sposób, pod twierdzą wyrósł najpierw park, a potem lasek, 
który mieszkańcy nazywali Maikuhle. W historiografii pol-
skiej miejsce to nazywa się Załęże. Natomiast znaczenie sło-
wa „Maikuhle” przedstawił dr Andrzej Chludziński w książce 
„Nazwy terenowe lądowe i wodne Powiatu Kołobrzeskiego”, 
wskazując, że jest to jedyny niemiecki toponim nawiązują-
cy do obrządku chrześcijańskiego: „Maikuhle - wzniesienie, 
na z. Kołobrzegu: May-Kuhle 1824, Maikuhle. Nazwa jest 
złożona z appelativum Mai ‚maj’ i  ap. Kuhle ‚jama, dół’ i jak 
widać wiąże się z majowymi ceremoniami - w  miejscu tak 
nazywanym obchodzono Zielone Świątki” - czyli uroczy-
stość zesłania Ducha Świętego. Warto podkreślić, że teren 
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główną centralę prądu stałego 2x220 V z napędem parowym oraz baterią akumulatorów. Prąd wytwarzały 
dwa kotły parowe (ponad 76 m powierzchni grzejnej) firmy Steinmuller z Gummersbach. Zastosowano 
przy tym specjalne przegrzewacze (16,7 m powierzchni na 11 atmosfer nadciśnienia i 325 stopni Celsjusza 
temperatury). Elektrownia posiadała również niezbędne urządzenia do oczyszczania wody. Maszynownia 
została wyposażona w dwie potężne, podwójne maszyny parowe firmy Hannoversche Maschinenbau A.G. 
z Hanoweru, o mocy użytkowej 180 KM. Urządzenia te były sprzężone  z generatorami prądu stałego firmy 
Siemens-Schuckert-Werke z Berlina, która również wykonała sieć kablową oraz oświetlenie ulic. Lampy 
elektryczne zastąpiły lampy gazowe, istniejące w Kołobrzegu od 1860 roku. Z hydroelektrowni za pomocą 
specjalnego łącza kierowano wytworzoną energię do głównego budynku elektrowni. Otwarcie Miejskiego 
Zakładu Elektrycznego nastąpiło 15 czerwca 1910 roku. 

W 1945 roku pionierzy mieli prąd właśnie dzięki hydroelektrowni. Zarówno prąd i woda pojawiły się 
dopiero w sierpniu 1945 roku. Tak pisze o tym w swoich wspomnieniach pierwszy prezydent Kołobrzegu 
- Stefan Lipicki: „Miasto było bez energii elektrycznej. Ludność oświetlała mieszkania świeczkami, lampa-
mi naftowymi, labo po prostu siedziała przy otwartym palenisku. Dla zaspokojenia najniezbędniejszych 
potrzeb uruchomiono dwie elektrownie prądu stałego - jedną napędzaną turbiną wodną przy ul. Rzecznej, 
obsługującą śródmieście, oraz drugą w rozbitym tartaku przy ul. Jedności Narodowej napędzaną lokomo-
bilą parową, obsługującą koszary i dzielnice tak zwaną rybacką. Prąd włączano tylko wieczorem”. Prąd 
zmienny dotarł do miasta w 1946 roku z Białogardu.

Wraz z nowymi warunkami, elektrownia wodna przestawała być potrzebna. Regularnie rozkradano 
poszczególne części. W dokumentach nie zachowało się zbyt wiele wzmianek na ten temat. Dość szybko 
pogarszał się stan samego budynku elektrowni. Ostatecznie, w latach 80-tych rozebrano przylegające do 
niej Batardeau, a już w czasach kapitalistycznych, elektrownia trafiła w prywatne ręce.

W latach dwutysięcznych trwał remont obiektu pod cele mieszkalne. Prace opóźniły się, były prowa-
dzone systemem gospodarczym. Niestety, doszło do naruszenia struktury konstrukcji i budynek rozebrano.

Kołobrzeska hydroelektrownia
H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

W latach 70-tych XIX wieku zapadła decyzja o likwidacji twierdzy Kołobrzeg. 
Obronny charakter miasta zaczęto przekształcać w uzdrowisko. Rozpoczął się 

etap budowy nowych obiektów niezbędnych do istnienia kurortu. Powstała 
gazownia, wodociągi oraz elektrownia

W maju 1908 roku władze miasta postanowiły zbudować elektrownię wodną przy moście na obecnej 
ulicy Młyńskiej. Zamontowano w niej turbinę wodną firmy Voith z Heidenheim, o mocy 64 KM. Sprzężono 
ją specjalnym pasem z generatorem firmy Siemens-Schuckert-Werke z Berlina, o mocy 46 KW (440 V). 
Urządzenie pracowało 23 godziny na dobę, a jedna godzina była przeznaczona na konserwację urządzenia. 
Tak więc w ciągu doby wytwarzano około 300 000 KW energii. Pomimo wysokich kosztów inwestycji, 
hydroelektrownia była bardzo rentowna. 

W okresie późniejszym zapadła decyzja o wybudowaniu głównej elektrowni, o wiele większej mocy, 
która mieściła się w budynku przy obecnej ulicy Łopuskiego (dziś siedziba „Marony”). Elektrownia posiadała 

Obiekt elektrowni wodnej podczas prac remontowych

Hydroelektrownia przed 1945 r.
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Historia 
rozminowywania 

Kołobrzegu

H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

Szczególnie północna część miasta, związa-
na z ostatnią częścią operacji zdobywania twierdzy 
w dniach 16-18 marca, związana była z ogromem wy-
strzelonej amunicji, zarówno z dział różnego kalibru, 
okrętów jak i baterii katiusz, ściągniętych za zgodą 
Stalina znad Odry (mowa tu o 6 Leningradzkiej Bryga-
dzie Artylerii Rakietowej). Tylko w kolegiatę uderzyły 
74 pociski tej baterii, zamieniając ją w kupę gruzu...

Wojsko Polskie dotarło na stałe do Kołobrzegu 
dopiero w 1948 roku. Do tego czasu nie prowadzono 
żadnych zorganizowanych operacji związanych z roz-
minowywaniem czy oczyszczaniem terenu. Warto 
podkreślić, że w historiografii takie informacje się nie 
zachowały, natomiast możemy je próbować odtwo-
rzyć szczątkowo na podstawie zachowanych wspo-
mnień. Przez lata, zniszczona broń i składy amunicji 
po prostu rdzewiały pod gołym niebem. Nikomu nie 
przeszkadzały, nikomu tez nie były zbyt specjalnie 
potrzebne. Te, które zawadzały lub były zagrożeniem, 
wywożono poza miasto i zrzucano do specjalnie wy-
kopanych dołów. Doły zasypywano i zapominano 
o problemie. Odkrywamy je w momencie, gdy prowa-
dzone są inwestycje już w granicach administracyj-

M U Z E A L N A

18 marca 1945 roku zakończyły się walki o Kołobrzeg. Pa-
trząc na operację militarną Polaków statystycznie, na je-
den kilometr frontu przypadało ponad sto luf. Przez 10 dni 
wystrzelono około 31,5 tys. pocisków - na każdy kilometr 
kwadratowy spadło ich łącznie 43 tony. Do tego trzeba do-
liczyć aktywność strony niemieckiej. Powiedzenie więc, że 
na kilometr kwadratowy Kołobrzegu spadło ok. 70 do 80 
ton pocisków, będzie bliskie prawdy. 

G A Z E T A
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nych miasta lub tuż obok. Ostatni 
taki dół odkryto na budowie drogi 
S6 kilkanaście miesięcy temu. 

Interwencyjne oczyszczanie 
miasta w kolejnych latach powo-
jennych skutkowało tym, że roz-
minowano co do zasady centrum 
Kołobrzegu. W latach późniejszych 
prowadzono tu inwestycje, wywie-
ziono sporo ziemi, w tym niewybu-
chów. Tu sytuacja się wyklarowała. 
Ale najgorzej jest w części południo-
wo-wschodniej lub w części północ-
nej Kołobrzegu. Szczególnie koło-
brzeskie parki najeżone są ogromną 
ilością niewybuchów. To tam opero-
wała artyleria i to tam wiele amu-
nicji albo pozostawiono, już na za-
wsze, albo po wystrzeleniu pociski 
nie eksplodowały. W samym Parku 
Fredry, podczas operacji eksplora-
cyjnej prowadzonej przez Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 
odkryto ponad 70 niewybuchów. 
Żadnej zorganizowanej operacji nie 
przeprowadzono w Parku Nadmor-
skim i na innych terenach zielonych. 
Zdarzało się, że saperzy woleli nie 
patrzeć na wskazania urządzeń, bo 
gdyby zaczęli szukać zbyt gorliwie, 
trzeba by zamknąć pół uzdrowiska.

Odrębną częścią historii są te-
reny nadmorskie. W sposób zor-
ganizowany, saperzy rozminowali 
teren 19 Baterii Artylerii Stałej (dziś 
Marynarka Wojenna). Problem po-
wstał, gdy rozpoczęto odbudowę 
brzegów morskich. Nagle okazało 
się, że zalegają tam tony amuni-
cji. Przeprowadzono rozminowanie 
tylko niewielkiego odcinka plaży. 
Najpierw wykonywała to prywatna 
firma, a gdy niewybuchów zaczęło 

być zbyt dużo, aby terminowo za-
kończyć inwestycję, do akcji zaprzę-
gnięto wojsko. I znowu, wschodnia 
część miasta została z rozminowy-
wania wyłączona, bo nie było to 
objęte programem inwestycji, ani 
nie było na to pieniędzy. A to tam 
w ostatnich latach regularnie znaj-
dowane są niewybuchy, czego przy-
kładem jest Podczele. Podczas roz-
budowy lotniska, tereny okoliczne 
rozminowały zapewne wojska ro-
syjskie. Poza plażą nie są spotyka-
ne na tym terenie niewybuchy, nie 
prowadzono tam także większych 
walk w 1945 roku. Natomiast na-
wet ostatnia akcja Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu, podczas 
której wydobyto niemiecki statek, 
wiązała się z odkryciem szeregu nie-
wybuchów. Wszystko zalegało na 
plaży.

Kolejnym problemem jest po-
łudniowy obszar miasta. Każda in-
westycja drogowa musi wiązać się 
z rozminowywaniem terenu. Przeko-
nali się o tym niejeden raz drogow-
cy, a nieujęcie takiej pozycji w bu-
dżecie, może ją nieco skomplikować. 
Są to konsekwencje braku pro-
gramowego rozminowania miasta. 
Przyzwyczailiśmy się w Kołobrzegu 
do regularnych wizyt patroli saper-
skich. Zwracamy uwagę na nie tylko 
wówczas, gdy odkryte zostanie coś 
większego, albo, gdy blokowany jest 
ruch lub zachodzi konieczność ewa-
kuacji części miasta, jak obecnie.

NA JEDEN KILOMETR 

FRONTU PRZYPADAŁO 

PONAD STO LUF. 

PRZEZ 10 DNI 

WYSTRZELONO OKOŁO 

31,5 TYS. POCISKÓW - 

NA KAŻDY KILOMETR 

KWADRATOWY 

SPADŁO ICH ŁĄCZNIE 

43 TONY.

M U Z E A L N AG A Z E T A
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Księżniczka znaleziona nad morzem
H i s t o r i a  r e g i o n u

Tereny wokół Kołobrzegu wciąż skrywają niezwykłe tajemnice ludzi, którzy 
żyli całe stulecia przez założeniem w 1255 roku nowego miasta. Ślady ich 

bytności znajdujemy podczas wykopalisk archeologicznych. Znajdowano je już 
wiele lat temu i to w miejscach, w których tego nikt się nie spodziewał.

Bagicz, to miejscowość pojawiająca się już w źródłach średniowiecznych. 
W czasach nowożytnych zaistniała w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, obejmu-
jącej tereny wokół twierdzy kołobrzeskiej. Ze źródeł niemieckich wiadomo jednak, 
że tereny te mają o wiele starszą historię, o czym świadczą zabytki odkryte w ziemi. 
Pierwsze z odkryć, dość spopularyzowane na przełomie XIX i XX wieku, dotyczy-
ło odnalezienia drewnianego sarkofagu. W środku znajdował się szkielet kobiety 
z plemienia Gotów, Burgundów lub Gepidów. W literaturze następuje różne dato-
wanie zmarłej, od okresu w okolicy narodzin Chrystusa, do II wieku po Chrystusie. 
Odkrycia dokonano w 1898 roku. Wiele opracowań podaje rok 1899, ale to data 
publikacji wyników badań naukowych. Pochówek znajdował się ok. 300 metrów na 
zachód od północnych zabudowań Bagicza, w 7-metrowym klifie przy plaży. Kłodę 
zauważono, gdy fale morskie podmyły brzeg. Spoczywała na głębokości ok. 3 me-
trów pod powierzchnią terenu. Badanie znaleziska przeprowadził w lutym 1898 r. 
A. Stubenrauch - konserwator zabytków ze Szczecina, przy udziale miejscowego 
pedagoga - Wüsthoffa oraz właściciela ziemskiego - Müllera.

Kłoda była ułożona na linii północ-południe, z czaszką skierowaną na północ. 
Pochówek był bogato wyposażony. Na klatce piersiowej leżała zapinka, na rękach 
bransolety, a w nogach drewniany stołeczek. Niestety, przed zabezpieczeniem 
znaleziska zostało ono splądrowane. Część elementów wyposażenia, w tym skóry 
bydlęce i paciorki, nie została przypisana do pierwotnego położenia. Kilka rzeczy 
wyrzucono na plażę, inne wypłukano... Z zapisów wynika, że drobne kości mogły 
zostać zatopione w morzu.

Wszystko wskazuje na to, że był to grób pojedynczy. Kim mogła być owa ko-
bieta i jaki był jej status na tym terenie, trudno powiedzieć. Znalezione przedmioty 
dowodzą, że jej pozycja społeczna była wysoka. Ryszard Wołągiewicz wskazuje, 
że pochówek miał charakter wyodrębniony, uprzywilejowany, to znaczy, że obok 
nekropolii głównej, uznani lub wyżsi członkowie rodu byli chowani w miejscu waż-
niejszym. Według niego, nie jest to pochówek tzw. „książęcy”, to znaczy, nie do-
tyczy on elity książęcej, władczej. Nie budzi jednakże wątpliwości sama pozycja 
zmarłe w hierarchii rodowej. Wyposażenie grobu i pochówek w wydrążonej kłodzie 
jest tego bezdyskusyjnym dowodem. Powojenne badania przeprowadzone w Za-
kładzie Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie wskazują, z kobieta dożyła około 30 
lat i była bardzo niska. Miała zaledwie 145 cm wysokości.

Inną sprawą jest pytanie o teren grzebalny. Trudno powiedzieć, czy w okolicy 
grobu znajdował się cmentarz, gdyż nie zachował się on do naszych czasów. Erozja 
brzegu morskiego w ciągu niemal 2 tysięcy lat była dość duża i część grobów mogła 
zostać zniszczona. Należy podkreślić fakt, że znalezisko kobiety, nie jest jedynym 
w tej okolicy. W latach 1936-37 trwała budowa lotniska w Bagiczu. Wiadomo, że 
doktor Otto Dibbelt, założyciel Kołobrzeskiego Towarzystwa Miłośników Regionu, 
prowadził na tym terenie doraźne ratownicze wykopaliska archeologiczne. Dzięki 
temu udało się zabezpieczyć 4 pochówki ciałopalne, z zasadniczo zachowanymi 
popielnicami i ich wyposażeniem. Na podstawie znalezisk wskazano, że te pochów-
ki pochodzą z przełomu okresu przedrzymskiego i wczesnorzymskiego.

Kobieta w kłodzie przetrwała działania wojenne. przechowywana jest w Mu-
zeum Narodowym w Szczecinie, a w 2017 roku trafiła do Muzeum Miasta Koło-
brzeg.
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Opuszczenie bandery na ścigaczach
H i s t o r i a  r e g i o n u

Niemal 15 lat temu, opuszczono banderę na trzech kutrach zwalczania 
okrętów podwodnych, stacjonujących w Kołobrzegu.

M U Z E A L N A

24 marca 2005 roku w Porcie Wojennym odbyła się uro-
czystość opuszczenia bandery na trzech kutrach należących 
do 16 dywizjonu Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych 
wchodzących w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świno-
ujścia. Okręty o numerach: 169, 173 i 175 zostały wycofane 
ze służby w Marynarce Wojennej.

Okręty powstały w Stoczni MW w Gdyni (oraz Stocz-
nia Północna - Gdańsk) , a jego głównym projektantem był 
mgr inż. Tadeusz Bydlewski. Kuter ZOP projektu 918M (kod 
NATO: Pilica) przeznaczone były do wykonywania ataków 
torpedowych na okręty podwodne, pozorowania radioloka-
cyjnego okrętów, prowadzenia obserwacji wzrokowej  syste-
mie obrony przeciwminowej, prowadzenia zwiadu chemicz-
nego i zabezpieczenia działań płetwonurków.

Kutry o pełnej wyporności 93,03t , długości 28,85m i za-
nurzeniu 1,36m nie były łakomym kąskiem dla okrętów pod-
wodnych. Ale może operować blisko brzegu dzięki małemu 
zanurzeniu. Niestety też mała wyporność nie umożliwiała 
rejsów w trudniejszych warunkach pogodowych.  Głównym 
atutem modyfikacji było dodanie stacji hydrolokacyjnej na 
tak małej jednostce. 

Bandera na ORP „KP-169” została podniesiona 10 lutego 
1979 roku, na ORP „KP-173” 22 lipca 1982 roku, a na ORP 
„KP-175” 7 stycznia 1983 roku. Dnia 24 marca 205r opusz-
czono na nich banderę, powiązane to było z późniejszym 
rozkazem Dowódcy MW nr PF-18/Org./N1 z 14 marca 2006 
o rozformowaniu 16.dkZOP w terminie do 31 lipca 2006 r.

Krótka charakterystyka kutrów projektu 918M
• Długość: 28,83m
• Szerokość: 5,80m
• Wysokość: 2,70m
• Zanurzenie: 1,36m
• Wyporność 93,03t
• Autonomiczność: 5 dób
• Zasięg: 340Mm
• Załoga: 12 osób
Napęd główny to 3 wysokoprężne silniki spalinowe 

M50F7 o mocy nominalnej 735kW (1000KM) każdy, napę-
dzające 3 stałe trójskrzydłowe śruby napędowe.

Uzbrojenie:
• 1 x II armata 23mm ZU-23-2M Wróbel-I (początko-

wo 1 x II armata 25mm 2M-3M z zapasem 2000 po-
cisków, wymieniona w drugiej połowie lat 80-tych)

• 2 x I wyrzutnie torpedowe 533.4mm OTAM-53z 
elektrycznymi torpedami pop SET-53M

• Radar SRN-301 (początkowo TRN-311)
• Stacja hydrolokacyjna o zmiennej głębokości holo-

wania MG-329M (opuszczana przez rufową ramę 
wypadową z koszem)

G A Z E T A
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w ujęciu regionalnym i ogólnopolskim schodziła na dal-
szy plan. Rozwój miasta następował z dnia na dzień, 
a dynamiczny rozwój gospodarki w ogóle nie wchodził 
w rachubę. Cała aktywność ekonomiczna przejawiała 
się w inicjatywie obywatelskiej, pionierskiej, tłumio-
nej pod koniec lat 40-tych przez zaostrzający się nurt 
polityki partyjnej. Na przełomie 1945 i 1946 roku po-
wstał 12-osobowy Miejski Komitet Odbudowy na czele 
z Edwardem Wyganowskim. Na posiedzeniu tego or-
ganu, burmistrz Stanisław Brożek stwierdził, że wiele 
budynków, które niewielkim nakładem środków mogły-
by być oddane do użytkowania, jest dewastowanych. 
Chodzi tu generalnie o szaber, który kwitł w latach po-
wojennych na potęgę. Z Kołobrzegu zabierano, co tyl-
ko można było: złom, maszyny, materiały budowlane, 
w tym cegłę na odbudowę Warszawy i nie tylko. Wcze-
śniej, co można było cennego, wywieźli Rosjanie. Tak 
dokonywała się erozja zniszczonego miasta nad Parsę-
tą. Dlatego plany, jakie snuto w 1946 roku, zakrawają 
na oderwane od rzeczywistości marzenia. Postulowano 
m.in. „Planową odbudowę, opartą na planach uwzględ-
niających: ochronę wybrzeża, rybacki charakter portu, 

potrzeby instytucji państwowych, samorządowych oraz 
– przewidując szybki rozwój miasta – planowanie prze-
strzenne”. Wreszcie, w kwietniu 1946 roku uchwalono 
memoriał w sprawie przyspieszenia dobudowy miasta, 
który przesłano do Ministerstwa Odbudowy. W róż-
nych skalach o odbudowie miasta dyskutowano, i ow-
szem, jednak żaden obowiązujący dokument nie wszedł 
w życie.

Pierwsze założenia rozwoju miasta zakładały usu-
nięcie z miasta zniszczonego sprzętu wojskowego i usu-
nięcie niewybuchów. To ostatnie z powodzeniem trwa 
do dnia dzisiejszego. Udrożniono ciągi komunikacyjne, 
a w ramach czynów społecznych porządkowano rumo-
wiska. Dla przykładu, w 1947 roku wyburzono i roze-
brano 3850 metrów sześciennych murów i wywieziono 
2624 metry sześcienne gruzu. Wraz z dosprzętowie-
niem robotników, prace rozbiórkowe stawały się bar-
dziej efektywne. Tylko w 1949 roku wywieziono ponad 
20 tysięcy metrów sześciennych gruzu. Łącznie, z Ko-
łobrzegu wywieziono 1,5 miliona metrów sześciennych 
gruzu i ok. 90 milionów cegieł.

Odbudowa Kołobrzegu zaczęła nabierać realnych 

M U Z E A L N A

Dzięki temu planowi, odbudowano 
port i uzdrowisko

H i s t o r i a  m i a s t a  Ko ł o b r z e g

W wyniku działań wojennych, miasto nad Parsętą ucierpiało w zależności od 
szacunków w graniach 70-90% zabudowy. Zniszczone zostało centrum i dzielnica 

uzdrowiskowa. 

Infrastruktura była poważnie uszkodzona. Wodo-
ciąg wysadzili Rosjanie, odbudowa gazowni była jedynie 
marzeniem, o źródłach prądu można było dyskutować. 
Także dużych zniszczeń doznał sam port i jego infra-
struktura. Jeśli idzie o zasób komunalny, z 2925 domów 
ocalało zaledwie 860. Część z nich wymagała remontu, 
w przeciwnym razie popadała w ruinę. W 1939 roku 
miasto zamieszkiwało niemal 37 tysięcy stałych miesz-
kańców. W 1945 roku pozostało ich nieco ponad 2000.

Przez kilka miesięcy Kołobrzegiem zawiadywali 
Rosjanie. Dopiero 31 maja 1945 roku władze przeję-
li Polacy na czele z prezydentem Stefanem Lipickim. 
Pierwszym organem legislacyjnym miasta była Dorad-
cza Rada Narodowa, funkcjonująca od listopada 1945 
do września 1946 roku. 16 września 1946 roku odbyło 
się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej.

W tych pionierskich czasach, odbudowa zniszczo-
nego kurortu, choć lokalnie wydawała się priorytetem, 

G A Z E T A

Kołobrzeski port w latach 50-tych

Wejście do portu w latach 50-tych XX stulecia
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kształtów dopiero w II połowie lat 50-tych. Podczas powiatowej konferencji PZPR, 
która obradowała w grudniu 1956 roku. Przyjęto w podczas niej rezolucję, w której 
postulowano „Zapewnić pomoc instytucjom państwowym i gospodarczym w sta-
raniach w odbudowie Kołobrzegu, szczególnie w dziedzinie budownictwa miesz-
kaniowego, w rozbudowie i uruchomieniu przemysłu terenowego oraz rzemiosła, 
a także przyspieszenie całkowitej odbudowy uzdrowisk kołobrzeskich”.

Starania kołobrzeżan przyniosły wreszcie rezultat i 13 listopada 1957 roku 
odbudowa miasta została podniesiona do rangi priorytetu rządowego. W swojej 
uchwale, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów sformalizował, w jaki sposób, kto 
i jakimi środkami będzie odbudowywał miasto. Na początku, na ten cel przeznaczo-
no 150 milionów złotych, z tego na samą odbudowę uzdrowiska 54 miliony. W ten 
sposób powstały pensjonaty na około 500 łóżek.

20 czerwca 1958 roku, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął kolejną 
uchwałę (Nr 221/58), w której ustalono priorytety odbudowy miasta na lata 1961-
65. Zawierały one m.in. wskazania dotyczące przyspieszenia budowy zakładu przy-
rodoleczniczego, odbudowę do 1965 roku domu zdrojowego, odpowiednie zaopa-
trzenie w materiały budowlane, a także ustalenie ulg podatkowych dla inwestycji 
na terenie Kołobrzegu związanych z budowa lub odbudową obiektów mieszkalno-
-pensjonatowych i pensjonatowych ze środków własnych.

W PRL jednak, plany były tylko planami. Owszem, zrealizowano wiele inwe-
stycji uzdrowiskowych, ale wiele projektów pozostało jedynie na deskach kreślar-
skich. Niektóre działania nie przyniosły pokładanych w nich nadziei. Na przykład 
zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości Szańca Kamiennego oszpeciło ten 
odcinek wybrzeża, nie powstrzymując jego erozji. Zrezygnowano z budowy basenu 
z podgrzewaną morską wodą (temat ten powraca po dziś dzień). Nie powstał rów-
nież dom zdrojowy, który zastąpiło obecne sanatorium „Bałtyk”. Inną ciekawostką 
jest fakt, że na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej 10 lipca 1958 roku po raz 
pierwszy wprowadzono opłatę uzdrowiskową, z której dochód przeznaczono na 
poprawę estetyki miasta, uzupełnienie infrastruktury uzdrowiskowej oraz na cele 
kulturalno-oświatowe.

Finałem starań nad ukierunkowaniem odbudowy Kołobrzegu, był dokument 
pod nazwą „Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu”, 
uchwalony 21 września 1960 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Koszali-
nie. Określono w nim funkcje miasta jako w zakresie wiodącej funkcji, której pod-
porządkowane były pozostałe, zdefiniowanej jako uzdrowiskowo-wypoczynkowa. 
Następnie stwierdzono, że Kołobrzeg powinien być bazą rybołówstwa morskiego 
i przetwórstwa ryb, miastem świadczącym usługi portowe w zakresie lokalnym, 
a także miastem z funkcją usługowo-przemysłową, przy czym funkcja ta nie może 
być uciążliwa dla funkcji uzdrowiskowo-wypoczynkowej.

NIEMIECKI GARNIZON KAMP 
(ROGOWO)  

W LATACH 1935-1945

H i s t o r i a  r e g i o n u
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łudniowej stronie drogi, znajdował się magazyn paliw 
i olejów. Zbiorniki z paliwem były umieszczone pod zie-
mią: dwa zbiorniki o pojemności 50000 l. każdy oraz 
cztery zbiorniki na paliwo o mniejszej pojemności.

Do wodowania wodnosamolotów oraz wciągania ich 
na ląd zbudowano molo nad Morzem Bałtyckim o dłu-
gości około 200 m (łącznie z częścią lądową). Z kolei 
do wodowania samolotów na jezioro Resko Przymor-
skie służyła pochylnia o szerokości 25 m z płyty beto-
nowej. Po prawej stronie slipu nad jeziorem znajdował 
się drewniany pomost wychodzący w jezioro. Po lewej 
strony slipu był przymocowany na zawiasach wzdłuż 
nabrzeża pływający drewniany pomost. Doprowadzo-
na nad jezioro instalacja paliwowa umożliwiała tanko-
wanie wodnosamolotów na wodzie. Na wyposażeniu 
lotniczej bazy morskiej znajdowała się łódź motorowa 
klasy FL.C IV Seeschwalbe nr 405, która służyła głów-
nie do holowania wodnosamolotów na jeziorze. Pod 
koniec wschodniej części nabrzeża znajdowało się sta-
nowisko do przestrzeliwania i regulacji broni pokłado-
wej wodnosamolotów. Natomiast magazyny amunicyj-
ne były położone 900 m na wschód od hangarów. Był 
to kompleks trzech magazynów betonowo-ziemnych, 
trzech parterowych budynków i wartowni. Teren był 
ogrodzony podwójną linią płotu z drutu kolczastego. 

Pomorska ziemia stała się w drugiej połowie lat 
30-tych XX wieku wielkim placem budowy obiektów 
militarnych. W krótkim czasie powstały umocnienia, 
poligony, lotniska i ośrodki kształcące dowódców i żoł-
nierzy różnego rodzaju wojsk. Przygotowania do dzia-
łań wojennych  nie ominęły powiatu gryfickiego (Kreis 
Greifenberg). Szczególnie widoczne było to w pasie wy-
brzeża Morza Bałtyckiego. W Mrzeżynie (Deep) wybu-
dowano poligon do prowadzenia ćwiczeń w strzelaniu 
do celów powietrznych i ośrodek szkolenia czołgistów 
a na terenie dzisiejszego Rogowa  powstały obiekty mi-
litarne garnizonu Kamp. 

Decyzja o budowie lotniczej bazy morskiej i lot-
niska lądowego została podjęta przez rząd III Rzeszy 
prawdopodobnie w 1934 roku. Garnizon Kamp był po-
łożony w trójkącie pomiędzy miejscowościami Dźwi-
rzyno (Kolberger Deep), Mrzeżynem i wsią rybacką 
Kamp. Właśnie od tej wsi wzięły nazwę lotnicza baza 
morska - Seefliegerhorst Kamp i lotnisko lądowe - 
Flugplatz Kamp. Prace budowlane rozpoczęte w 1935 
roku  były prowadzone przez Organizację Todt i Reich-
sarbeitdienst – Gruppe 50 Greifenberg-Stargard. Od 
Mrzeżyna do przyszłego garnizonu Kamp zbudowano 
drogę betonową. Odcinek drogi biegnący przez teren 
garnizon nazwano  Tirpitzstraße. W celu usprawnie-

nia dowozu materiałów i sprzętu, w 1936 roku prze-
prowadzono odgałęzienie od linii kolejki wąskotorowej 
Trzebiatów-Mrzeżyno. Kolej wąskotorowa usprawniła 
dowóz sprzętu i materiałów budowlanych, a w póź-
niejszym czasie zaopatrzenie dla lotniska oraz dowóz 
robotników i personelu zatrudnionego w garnizonie. 
Dla pracowników zatrudnionych przy pracach budow-
lanych powstało 7 baraków mieszkalnych i kantyna. 
Osiedle robotników mieściło się w północno-zachod-
nim narożniku pola wzlotów, w połowie drogi miedzy 
Mrzeżynem a Rogowem. Kolejno zbudowano dwa osie-
dla mieszkaniowe: jedno obecnie leżące w granicach 
Mrzeżyna a drugie na terenie Rogowa. 

Lotnicza baza morska
Lotnicza baza morska powstała w latach 1935-39 

na pasie lądu oddzielającym Morze Bałtyckie od jezio-
ra Resko Przymorskie (Kamper See). Na mierzei wylano 
olbrzymi betonowy plac o rozmiarach 250 x 70 m, na 
którym postawiono dwa hangary lotnicze. Dodatkowo 
na zachód od hangarów zbudowano warsztaty i duży 
hangar remontowy. Między hangarem remontowym 
a wydmami znajdowała się kotłownia. Zapewniała ona 
ciepłą wodę a w porze zimowej ogrzewanie obiektów 
garnizonu Kamp. Naprzeciwko hali remontowej, po po-

Wodnopłatowce Heinkel He 60 przy nabrzeżu w Kamp, 1941 r. (zbiory S. Gacal) Hangary lotniczej bazy morskiej – zniszczone (zbiory autora)

Budynek szkoły szybowcowej – zniszczony (zbioru H. Mai)
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były skierowane po przekątnych: północny-wschód/
południowy-zachód ¬1370 m i północny-zachód/połu-
dniowy-wschód 1510 m. 

Główny hangar lotniczy z pomieszczeniami warsz-
tatowo-magazynowymi znajdował się na północnym 
skraju lotniska. Hangar z bocznymi przybudówkami 
miał rozmiary 115 x 50 m a wewnątrz hala miała 100 m 
długości i 40 m szerokości. W południowej ścianie han-
garu znajdowały się dwie pary drzwi harmonijkowych 
o wysokości. Nad drzwiami ściana była oszklona, dzię-
ki czemu dostarczała światło do wnętrza hangaru. We 
wschodniej części hangaru zbudowano wieżę z czerwo-
nej cegły o podstawie 8,1 x 13,9 m i 18,5 m wysokości. 
Na szczycie wieży znajdował  się postument z działem 
przeciwlotniczym. Na ścianie wieży od strony południo-
wej i wschodniej były zamontowane zegary. Maszty ze 
światłami obrysowymi hangaru były zainstalowane na 
południowych końcach szczytu budynku. Podziemne 
zbiorniki i stanowiska do tankowania samolotów znaj-
dowały się miedzy hangarem a polem wzlotów.  Na za-
chód od głównego hangaru znajduje się piętrowy budy-
nek magazynowo-techniczny. Mieściły się w nim garaże 

W kompleksie magazynów znajdowały się dwie bramy 
wjazdowe dla pojazdów kołowych oraz jedna kolejowa. 
Przed bramą kolejową znajdował się zbiornik przeciw-
pożarowy. Na wschód od magazynów amunicyjnych 
znajdowała się strzelnica z dwoma kulochwytami i sta-
nowiskiem do rzutu granatem. 

Mimo, że oficjalne otwarcie lotniczej bazy morskiej 
Kamp miało miejsce w 1939 roku, pierwsze wodnopła-
towce pojawiły się w Kamp już w 1937 roku. Była to 
2 eskadra 706 dywizjonu lotnictwa brzegowego, która 
przyleciała do Kamp 1 lipca 1937 roku. 

Lotnisko lądowe
Główne obiekty lotniska lądowego były położone 

na południe od betonowej drogi i linii kolejki wąskoto-
rowej. Pole wzlotów lotniska miało kształt zbliżony do 
prostokąta. Ze względu na podmokły teren przeprowa-
dzono prace melioracyjne, wybudowano instalacje od-
wadniające cały teren. Pod całą płytą lotniska położono 
dreny odprowadzające wodę. Na Starej Redze i dopły-
wach jeziora Resko Przymorskie (Kamper See) wybu-
dowano śluzy i stacje pomp. Trawiaste pasy startowe 

Budynek stacji radiowo-telefonicznej, AMW REWITA Sp. z o.o. (zbiory autora) Budynek Komendy garnizonu Kamp, AMW REWITA Sp. z o.o. (zbiory autora)

Budynek kasyna – zniszczony (zbiory autora)Budynek wartowni – zniszczony (zbiory autora)
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i boisko sportowe. Na wydmach znajdowało się kasy-
no oficerskie z salą kinową. Żołnierze zabezpieczający 
działalność lotniska i  przechodzący tu szkolenie byli 
zakwaterowani w budynkach koszarowych. Rekrutów 
przygotowywano do służby w Luftwaffe i wojskach 
spadochronowych.. Nad jeziorem, pomiędzy magazy-
nem paliw a  budynkami koszarowymi znajdowało się  
7 drewnianych baraków warsztatów technicznych. 

Działalność jednostek garnizonu Kamp
Przed wybuchem II wojny światowej wodnosamo-

loty wykonywały loty patrolowe w akwenie Morza Bał-
tyckiego i  w Cieśninach Duńskich, ściśle współpracu-
jąc z okrętami niemieckiej Marynarki Wojennej. Od 23 
sierpnia 1939 roku dywizjony lotnictwa brzegowego 
rozpoczęły obserwację polskich sił morskich w Zatoce 
Gdańskiej. 1 września 1939 r. w lotniczej bazie mor-
skiej Kamp stacjonowały wodnopłatowce: Heinkel He 
60 – 12 szt., Heinkel He 59 – 7 szt., Dornier Do 18 – 12 
szt. W dniu wybuch II wojny światowej od wczesnych 
godzin rannych wodnopłatowce z Kamp brały aktywny 
udział w działaniach przeciwko Polsce. Bombardowa-
no Westerplatte, Gdynię i baterie nabrzeżne na Helu. 
Wodnopłatowce prowadziły także obserwację, kory-
gowały ogniem niemieckich okrętów oraz prowadzi-
ły poszukiwania polskich okrętów podwodnych. Od 
października 1939 r. garnizon Kamp stał się miejscem 
szkolenia rezerw dla Luftwaffe i lotnictwa Krigsmarine. 

dla pojazdów zabezpieczających działalność lotniska 
oraz magazyny. W północno-wschodniej części pola 
wzlotów znajdował się krąg kompensacyjny ND 12/30.

Kompleks koszarowy
Pomiędzy lotniskiem lądowym a bazą morską wy-

budowano kompleks koszarowy, w skład którego 
wchodziły: budynek Komendy lotniska, 9 budynków 
koszarowych, park samochodowy, kort tenisowy, ka-
syno, ujęcia wody pitnej, oczyszczalnia ścieków, sta-

cja radiowo-telefoniczna, spadochroniarnia i boisko 
sportowe. Wejścia na teren kompleksu koszarowego 
strzegła wartownia, a wstęp na ten teren był możliwy 
za okazaniem przepustki. W budynku komendy lotniska 
mieściły się dowództwa lotnisk i kancelarie poszcze-
gólnych służb. Piwnice budynku miały żelbetowy strop 
a część pomieszczeń pełniła rolę schronów przeciwlot-
niczych i posiadały metalowe, gazoszczelne drzwi typu 
okrętowego. Obok budynku Komendy zbudowano bu-
dynek centrali radiowo-telefonicznej, spadochroniarnię 

Budynek koszarowy – z 9 zniszczono 6 (zbiory autora) Budynek warsztatowy – zniszczony (zbiory autora)

Budynek spadochroniarni, AMW REWITA Sp. z o.o. (zbiory autora) Budynek kotłowni – zniszczony (zbiory autora)
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z lotniska w Kamp brały także udział w ćwiczeniach 
w strzelaniu do celu na poligonie w Mrzeżynie. Lotni-
ska w Kamp były także wykorzystywane przez różne 
szkoły pilotów do prowadzenia szkoleń na wodnopła-
towcach i samolotach lądowych. Z terenu lotnisk ko-
rzystały między innymi: Flugzeugführerschule C 6 Kol-
berg, Flugzeugführerschule (See) 1 Warnemünde oraz 
Flugzeugführerschule (See) 2 Pütnitz. W lotniczej bazie 
morskiej Kamp odbywały się także szkolenia chorwac-
kich załóg, które weszły później w skład chorwackiej 
eskadry bliskiego rozpoznania (Nahaufklärungsstaffel 
Kroatien). 

Lotnisko lądowe i lotnicza baza morska Kamp dzia-
łały do końca lutego 1945 roku. Do ewakuacji przystą-
piono dopiero w pierwszych dniach marca 1945 roku. 
Sprawne samoloty odleciały na zachód. Jednak więk-
szość sprzętu i wyposażenia garnizonu Kamp z braku 
możliwości transportowych pozostała na miejscu. Jesz-
cze 3 marca cały cywilny personel stawił się do pra-
cy na lotnisku. Dopiero 4 marca oficjalnie po rozlicze-
niu i zwolnieniu pracowników cywilnych, zakończono 
ewakuację lotniska lądowego i lotniczej bazy morskiej 
Kamp. Część personelu została ewakuowana drogą po-
wietrzną. 

W dniach 4-6 marca 1945 r. z lotniczej bazy mor-
skiej Kamp  przeprowadzono ewakuację ludności cy-
wilnej i rannych żołnierzy. 12 łodzi latających Dornier 
Do 24 należały do 81 Eskadry Ratownictwa Morskie-
go, wchodzącej w skład 81 Dywizjonu Ratownictwa 
Morskiego. Dodatkowo ewakuację wspomagała łódź 
latająca BV 138 C-1. Dornier Do 24 T3 o numerze tak-
tycznym G3+C5 tworzący „most powietrzny” z 86 oso-
bami na pokładzie 4 marca około godz. 14.30 spadł do 
jeziora. Z katastrofy ocalała tylko jedna osoba. Ofiary 
katastrof zostały uczczone obeliskami postawionymi 
nad j. Resko Przymorskie w 2016 roku.

Mimo przejęcia tych ziem pod polska administrację 
w 1945 roku, Rogowo dopiero w 1949 roku zostało 
zajęte przez jednostkę Wojska Polskiego i przez 50 lat 
było „zielonym garnizonem”. Po rozwiązaniu ostatniej 
jednostki stacjonującej w Rogowie w 1999 roku, miej-
scowość stała się ogólnodostępna dla ludności cywil-
nej.

Jan Nowicki

Zima 1939/1940 ograniczyła działanie lotniczych baz 
morskich nad Morzem Bałtyckim. Temperatura przy 
gruncie spadała poniżej –30˚C. Bałtyk pokrył się lodem 
w pasie 25 km od brzegu a śnieżne zamiecie ogranicza-
ły widoczność. 

27 stycznia 1940 roku został sformowany w Kamp 
morski lotniczy dywizjon uzupełnień (Flieger-Ergän-
zungsgruppe See). Zadaniem tej jednostki było za-
awansowane szkolenie operacyjne i przygotowywanie 
uzupełnień. Dywizjon w czasie swojej działalności dys-

ponował samolotami: Arado Ar 196, Blohm und Voss 
BV 138, Heinkel He 111, He 114, He 115, Fiat RS.14. 
Junkers J 88, Dornier Do 18, Dornier Do 17. Po 1941 
roku główne działania na frontach II wojny światowej 
toczyły się poza Bałtykiem. Łodzie latające i wodnopła-
towce stacjonujące na południowym wybrzeżu Bałtyku 
wykonywały loty patrolowe i rozpoznawcze, poszuki-
wały okrętów podwodnych, minowały akweny wodne 
i prowadziły akcje ratunkowe. Prowadzono szkolenia 
załóg dla nowych dywizjonów morskich. Samoloty 
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MAGAZYN IMPERIUM ZŁA: 

PODBORSKO 3001

H i s t o r i a  r e g i o n u

Tego kompleksu nie było na żadnej mapie, a o jego istnieniu 
wiedziało zaledwie 12 osób w Polsce. Obiekt 3001 w Podborsku 
miał za zadanie atomowe wsparcie dla polskiej armii w okresie 

zimnej wojny. To wsparcie mogło zniszczyć świat.

M U Z E A L N A
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I sekretarz KC KPZR Nikita Siergiejewicz 
Chruszczow wielokrotnie groził Zachodowi nukle-
arną zagładą. Robił to w sposób, który wywoływał 
ogromne wrażenie na słuchających go ludziach. J. 
L. Gaddis w swojej książce „Zimna wojna”, opisu-
je ciekawą anegdotę: „Pewnego razu, pastwiąc się 
nad politykiem z Ameryki, Hubertem Humphreyem, 
przerwał mu i zapytał, skąd pochodzi. Gdy Hum-
phrey pokazał na mapie Minneapolis, Chruszczow 
zaznaczył je dużym niebieskim ołówkiem. „To że-
bym nie zapomniał rozkazać oszczędzić tego mia-
sta, gdy będą startować rakiety” – wyjaśnił grzecz-
nie”. Wraz z rozwojem technologii strategicznego 
zniszczenia nuklearnego, rozpoczęto przygotowa-
nia do wyposażenia w broń masowej zagłady so-
juszników ZSRR. Zakładane strategie przewidywa-
ły poważny udział państw Układu Warszawskiego 
w ataku na kraje Europy Zachodniej, szczególnie 
tych, które były członkami NATO.

26 lutego 1965 roku odbywały się ćwiczenia 
na poligonie w Drawsku Pomorskim z udziałem 
radzieckich wojskowych. Miało tam dojść do wy-
strzelenia rakiet R-11M klasy ziemia-ziemia. Były 
one zdolne do przenoszenia ładunków nuklear-
nych. Przeprowadzono również ćwiczenia związa-
ne z dostarczeniem do Polski ładunków atomowych 
do rakiet będących na stanie Wojska Polskiego 
w warunkach maksymalnie zbliżonych do stanu 
wojny. Ćwiczeniami po stronie polskiej kierował 
gen. Tadeusz Hupałowski – zastępca Głównego 
Inspektora Obrony Terytorialnej, a po stronie ra-
dzieckiej, gen. Paweł Batow, szef Sztabu Zjedno-
czonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. 
Wybrano cztery rodzaje transportu, aby poddać te-
stom wszystkie możliwe opcje transportu amunicji 
jądrowej. Z Brześcia do Bornego Sulinowa wyruszył 
z głowicami specjalny pociąg. Do portu wojennego 
w Ustce wysłano na Morze Bałtyckie statek z gło-
wicami, które przewieziono na poligon drawski 
i lotnisko w Redzikowie. Na lotnisku w Debrznie 
wylądowały cztery myśliwce bombardujące Su-7B, 
a transport drogowy poprowadzono z Obwodu Ka-
liningradzkiego. Te ćwiczenia zakończyły się niepo-
wodzeniem. Niezadowolenie z operacji było bardzo 
duże. Czas transportu, ryzyko temu towarzyszące, 

nieplanowane problemy i obawa sabotażu – po-
ziom tych wskaźników był tak duży, że jakiekolwiek 
plany transportu na wypadek wojny musiały zostać 
wykluczone. Zapadła decyzja, że Front Polski musi 
mieć broń atomową i będzie ona przechowana na 
terenie PRL.

W 1966 roku rozpoczyna się zadanie specjalne 
„Wisła”. W Instytucie Pamięci Narodowej zachowa-
ły się teczki z dokumentacją tego programu, dzięki 
czemu wiemy, w jaki sposób powstawały komplek-
sy, w których przechowywano amunicję jądrową 
w Polsce. 

31 października 1966 roku zatwierdzono plan 
rekonesansu uczestników zadania specjalnego pod 
kryptonimem „Wisła”, zarówno oficerów i inżynie-
rów polskich, jak i rosyjskich. Celem było znalezie-
nie najbardziej odpowiednich miejsc do realizacji 
inwestycji. Od 3 do 11 listopada 1966 roku roz-
poznaniu poddano następujące rejony: Podborsko 
koło Tychowa, okolice Wałcza, okolice Wędrzyna, 
okolice Bolesławic (ta ostatnia odpadła). Wybra-
ne lokalizacje były skupione w Polsce północno-
-zachodniej, blisko garnizonów radzieckich, obok 
Podborska-Dobrowa, wybrano Brzeźnicę Kolonię 

G A Z E T A M U Z E A L N A

koło Jastrowia i Templewo koło Międzyrzecza. 
Ta bliskość była ważna ze względu na ściśle tajny 
charakter planowanych inwestycji. Chodziło o to, 
aby nie kreować nowych jednostek, lecz rozbudo-
wywać już te, których lokalizację wróg zapewne 
znał. 13 listopada była już gotowa dokumentacja 
wraz z ankietami. W przypadku interesującej nas 
miejscowości Podborsko, wskazano, że w odległo-
ści 4 kilometrów znajduje się poligon lotniczy (38 
Poligon Lotniczy), a także stacja kolejowa z moż-
liwością wyładowania 18 wagonów na dobę. Wa-
runki sanitarne określono jako dobre. Maksymalna 
temperatura w roku określona została na 35,1 st. C, 
a minimalna na minus 28,4 st. C. 

Jak wynika z dokumentów, o treści zadania spe-
cjalnego „Wisła” wiedziało zaledwie 12 osób w Pol-
sce. Byli to m.in.: gen. Jerzy Bordziłowski, gen. Woj-
ciech Jaruzelski, gen. Ignacy Szczęsnowicz, gen. 
Tadeusz Białek. W drugiej połowie lat 80-tych, lista 
osób powiększyła się o kolejnych pięciu generałów.
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25 lutego 1967 roku w Moskwie podpisa-
no „Porozumienie między Rządem PRL a Rządem 
ZSRR o środkach podjętych w zakresie podwyż-
szenia gotowości bojowej wojsk”. Uzgodniono, że 
trzy obiekty zostaną zbudowane do 1 listopada 
1969 roku. Każdy z obiektów będzie posiadał po 
dwa składy specjalne, w których przechowywana 
będzie amunicja jądrowa i zespoły montażowe, 
wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą. Stro-
ny umówiły się, że rząd ZSRR zaprojektuje składy 
specjalne, dostarczy specjalne wyposażenie tech-
niczne niezbędne do kontroli, montażu i obsługi 
amunicji jądrowej. Za opłatą miały być dostarczo-
ne z ZSRR wyposażenie składów specjalnych i inne 
materiały, których nie posiadała PRL. Strona polska 
miała pokryć koszty budowy obiektów, sieci inży-
nieryjnych, a także wszelkich budynków i urządzeń. 
Wskazano, że kompleksy stanowią własność PRL, 
jednakże od momentu złożenia w obiektach spe-
cjalnych amunicji jądrowej, obiekty te znajdować 
się miały w wyłącznym zarządzaniu i użytkowaniu 
ZSRR. Ustalono, że rozmieszczone w obiektach 
wojska ZSRR będą podlegały dowództwu ZSRR. 
W dokumencie czytamy, że „Strona Polska bierze 
na siebie obowiązek dostarczenia amunicji jądro-

nom inżynieryjno-budowlanym, pod ścisłym nad-
zorem WSW. Jako oficjalną informację dotyczącą 
inwestycji zalecano podawać budowę „koszar dla 
samodzielnych batalionów łączności wojsk radziec-
kich”. 

6 lipca 1967 roku minister obrony narodowej 
generał Wojciech Jaruzelski podpisał „Instrukcję 
o ochronie budowy obiektów dla jednostek łączno-
ści”. Uznano, że „zamierzenie 3000” – tak nazywa-
no plany inwestycyjne związane z budową trzech 
kompleksów, stanowi ścisłą tajemnicę państwową. 
Procedury przechowywania i przewożenia doku-
mentacji były niezwykle rygorystyczne. Zabronio-
no przewożenia dokumentów komunikacją publicz-
ną, a jedynie pojazdami służbowymi w asyście co 
najmniej dwóch uzbrojonych osób lub pocztą spe-
cjalną. 

Bezpośrednie prace budowlane na obiekcie 
3001 prowadził 33. Pułk Inżynieryjno-Budowla-
ny. Inwestycja, formalnie realizowana była od 27 
czerwca 1967 do 21 sierpnia 1969 roku. Od 15 lu-
tego do 15 czerwca 1969 roku 2. Pułk Budownic-
twa Łączności Służby Inżynieryjno-Budowlanej wy-
konywał roboty w zakresie łączności. Zewnętrzną 
drogę wyjazdową z obiektu wykonały Wojska Inży-
nieryjne MON. Koszt budowy obiektu 3001 w Pod-
borsku wyniósł 68,3 mln ówczesnych złotych. Dla 
porównania, budowa obiektu 3002 kosztowała po-
nad 60, a obiektu 3003 ponad 65 mln złotych. 

8 sierpnia 1969 roku powołano Polsko-Ra-
dziecką Komisję Roboczą, celem dokonania odbio-
ru technicznego obiektu 3001, a także określenia 
gotowości i przedstawienia stosownego raportu 
komisji państwowej. Z dokumentów wynika, że 
stosowne testy przeprowadzono w dniach 11-18 
listopada 1969 roku. Oceniono, że roboty budow-
lano-montażowe wykonano „celująco”. Wskazano 
również pewne zastrzeżenia, które wynikały zasad-
niczo z rozbieżności pomiędzy polskimi i radziecki-
mi normami budowlanymi. Stwierdzone niedorób-
ki polecono usunąć „siłami jednostki wykonującej 
i jednostki eksploatującej obiekt”. Następnie, ko-
misja państwowa oceniła wykonanie obiektów 
technicznych jako „celujące”, ale już obiektów 
mieszkalnych i dróg dojazdowych jako „dobre”. Au-
tomatycznie, wraz z odbiorem wykonania obiektu, 
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wej od składów specjalnych do polowych technicz-
nych baz rakietowych Wojska Polskiego, w związku 
z czym utrzymuje ona w pododdziałach dowozu 
rakiet niezbędną ilość samochodów specjalnie do 
tego celu przeznaczonych”. Porozumienie podpisał 
w imieniu rządu PRL minister obrony narodowej 
Marian Spychalski, a w imieniu rządu radzieckiego 
zastępca ministra obrony ZSRR Andriej Grieczko. 

13 marca 1967 roku podpisano protokół w spra-
wie dostaw materiałów i urządzeń technicznych dla 
obiektu nr 3001. De facto, Polska potrzebowała 
większości elementów zaawansowanej technologii, 
której w naszym kraju nie produkowano i zapew-
ne jeszcze długo produkować się nie dało. Zapo-
trzebowanie obejmowało m.in. suwnice, sprężarki, 
pompy próżniowe, drzwi i włazy hermetyczne, in-
stalacje elektryczne, łączności, sygnalizacji i ogro-
dzenie specjalne typu „Sosna”, urządzenia i apara-
turę automatyki, a także materiały budowlane i stal 
zbrojeniową. Sporządzono również drugi protokół 
z tą samą datą, w którym uszczegółowiono sprawy 
projektowe, dokumentacyjne oraz zakres planowa-
nych prac przy podziale na stronę polską i radziec-
ką. Punkt 9 przewidywał również umowne tym-
czasowe nazwy projektowanych obiektów: 3001, 

3002, 3003. 
29 maja 1967 roku opracowano tryb postę-

powania i zasady maskowania dla obiektów, które 
miały powstać w ramach zadania specjalnego „Wi-
sła”. Sposób postępowania określono ogólnie: „jak 
dla obiektów rakietowych”. Ze zdjęć wykonanych 
dla projektantów usunięto wszelkie dane, które 
wskazywałyby na faktyczną lokalizację obiektów. 
Wykonanie projektu powierzono 1. Okręgowemu 
Biuru Projektów Budowlanych Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego. Przyjęto, że dokumentację 
części technicznej opracuje strona radziecka i prze-
każe stronie polskiej do adaptacji do warunków te-
renowych. Inwestycja miała charakter tajny i była 
zwolniona z konieczności jakichkolwiek uzgodnień 
pozawojskowych. Poszczególnym obiektom nada-
no następujące oznaczenia: 1. POLIGON, 3001, 2. 
OBÓZ, 3002, 3. PARKAN, 3003, z zaznaczeniem, 
że nie należy używać jednocześnie obu krypto-
nimów. Realizację inwestycji powierzono batalio-
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nastąpiło jego przekazanie Armii Radzieckiej. Ze 
strony polskiej, obiekt 3001 zdawał płk inż. Stani-
sław Kokodyniak, a ze strony radzieckiej przejmo-
wał ppłk inż. W. I. Majorow. Powyższe, 12 grudnia 
1969 roku zatwierdził minister obrony narodowej 
PRL Wojciech Jaruzelski i 30 stycznia 1970 roku 
Andriej Grieczko – minister obrony ZSRR. 

Po przekazaniu obiektu 3001 na stan ZSRR, 21 
marca 1970 roku opracowane zostało zarządzenie 
szefa Sztabu Generalnego. W związku z zakończe-
niem zadania specjalnego „Wisła”, zakazano sporzą-
dzania jakichkolwiek dokumentów i prowadzenia 
korespondencji z używaniem oznaczenia „zamie-
rzenie 3000”. Nakazano dokonanie zniszczenia 
wszelkich dokumentów z przedmiotowymi ozna-
czeniami, które utraciły aktualność bądź przestały 
być przydatne. Zalecono również ograniczenie do-
kumentacji do niezbędnego minimum. Całość miała 
być zebrana w jednym pakiecie i przechowywana 
w jednej instytucji. Dla ewentualnych postępowań 
w związku z „zamierzeniem 3000” nakazano przy-
jąć oznaczenie „2345”. Po stronie polskiej, całość 
zadań związanych z obiektem 3001 zakończyła się 
formalnie 30 kwietnia 1970 roku. 

że w obiekcie 3001 mogło być przechowywanych 
jednorazowo 160 głowic jądrowych. Każdy schron 
posiadał zapasowy system zasilania, instalację wen-
tylacyjną oraz klimatyzacyjną, która z jednej strony 
utrzymywała stałą temperaturę, z drugiej chłodziła 
magazyny z amunicją. W literaturze przedmiotu po-
jawiają się informacje o tym, że w schronach prze-
chowywano także broń chemiczną, a nawet biolo-
giczną. Nie znajduje to potwierdzenia w źródłach, 
jednakże tych informacji nigdy nie poznamy, także 
i z tego powodu, że formalnie była to broń poza-
traktatowa, której poszczególne państwa oficjalnie 
nie posiadały.

Obok specjalnego układu maskowania obiek-
tów technicznych, które miały pozostać niezauwa-
żalne z powietrza, a przynajmniej miały nie zwracać 
uwagi obcych wywiadów, zastosowano specjalne 
systemy bezpieczeństwa. W Podborsku funkcjono-
wało kilkanaście poziomów zabezpieczeń. Obiekt 
3001 był otoczony lasem o powierzchni dochodzą-
cej do 300 hektarów (kompleks łącznie zajmował 
328 hektarów). Teren był regularnie patrolowany, 
a napotkanych przypadkowych grzybiarzy kontro-
lowano, sprawdzano i zawracano. Pierwszą strefę 
ochronną stanowił płot z betonowych słupów i gę-
sto przeplatanego drutu kolczastego. Gdy wymie-
niano zardzewiały drut, rzucano go przed ogrodze-
nie, co stanowiło kolejne utrudnienie. Dodatkowo, 
przy ogrodzeniu układano w ściółce specjalną siat-
kę, która reagowała na nacisk. Nawet jeżeli ktoś 
już dotarłby do tej strefy ochrony, automatycznie 
zameldowałby żołnierzom swoją obecność. Na-
stępnie, do sforsowania był betonowy prefabryko-
wany płot o wysokości 2,5 metra, a za nim ogro-
dzenie typu „Sosna” z siatką wysoką na 3 metry. Na 
każdym etapie ochrony znajdowały się stanowiska 
ochrony i strażnice z uzbrojonymi żołnierzami. Na 
tym nie poprzestano. Wykonano zamaskowane 
stanowiska wyrzutni rakiet ziemia-powietrze S-75 
„Dźwina”, przy pomocy której 1 maja 1960 roku 
zestrzelono amerykański samolot zwiadowczy U-2. 
Radziecki rakietowy system przeciwlotniczy stano-
wił doskonałą gwarancję bezpieczeństwa obiektu 
3001 przed potencjalnym desantem z powietrza, 
gdyby z jakiegoś powodu wrogie samolotu nadle-
ciały w strefę nadbałtycką i nie zdążyły zareagować 

myśliwce z radzieckiej bazy lotniczej w Bagiczu, 
gdzie stacjonował 871 „Pomerański” Pułk Lotnic-
twa Myśliwskiego (871 IAP). Tu warto jednak pod-
kreślić, że zgodnie z artykułem 3 umowy między-
rządowej w sprawie „zamierzenia 3000”, za osłonę 
obiektu 3001 siłami i środkami obrony powietrznej 
kraju odpowiadała strona polska.

7 września 1990 roku, polski rząd wystoso-
wał notę do władz ZSRR, dotyczącą rozpoczęcia 
rokowań w sprawie wycofania wojsk radzieckich 
z terytorium RP. Umowę w tej sprawie parafowa-
no po wielomiesięcznych dyskusjach w Moskwie, 
26 października 1991 roku. Żołnierze radzieccy 
opuszczali tereny powiatu białogardzkiego, w tym 
obiekt 3001. Jego ponowne przejęcie przez Woj-
sko Polskie nastąpiło formalnie 18 września 1990 
roku. Oszacowano straty, jakie Skarb Państwa po-
niósł w wyniku działania Rosjan. Obejmowały one 
przede wszystkim naruszenia zasady gospodarki 
leśnej, a także dekapitalizację obiektów w wyniku 
20-letniego użytkowania. Wstępne szacowanie za-
kończono jeszcze w 1990 roku. Jednocześnie, Woj-
sko Polskie przystąpiło do nadania obiektowi nowej 
funkcji. Z dokumentów wynika, że zainteresowanie 
użytkowaniem obiektu 3001 wyraziło dowództwo 
Marynarki Wojennej, z przeznaczeniem na zamie-
rzenie „Artemida”. Pozostałe rodzaje sił zbrojnych 
wskazywały na skomplikowany charakter obiektów 
technicznych, a także zbyt wysokie koszty przy-
stosowania, użytkowania i ochrony. Początkowo, 
obiektem administrował 32 Pułk Zmechanizowa-
ny im. Hansa Beimlera w Kołobrzegu, a następnie 
Marynarka Wojenna. Po uznaniu obiektu 3001 jako 
zbędnego dla wojska, przejął go Oddział Tymczaso-
wego Zakwaterowania Skazanych w Dobrowie, na-
stępnie Oddział Zewnętrzny w Dobrowie. W 2013 
roku opiekę nad jednym z magazynów objęła Fun-
dacja Strażnicy Historii, a następnie Zachodniopo-
morskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Ta-
jemnic.

We wrześniu 2016 roku Muzeum Zimnej Wojny 
w bunkrze nr 17 otworzyło Muzeum Oręża Polskie-
go w Kołobrzegu.

Od tego momentu, dokumentacja w zakre-
sie obiektu 3001 zanika. Pojawiają się nieliczne 
fragmentaryczne dane, jak chociażby zeszyt gen. 
Franciszka Puchały z notatkami dotyczącymi po-
stępowania z amunicją jądrową podczas operacji 
desantowej na Bornholm (w zasobie Instytutu Pa-
mięci Narodowej). Duża część informacji i danych 
pojawiających się w literaturze przedmiotu powsta-
ła na bazie hipotez i przypuszczeń. Niestety, wo-
bec braku dostępu do materiału źródłowego, ich 
potwierdzenie jest trudne. 

W obiekcie 3001, obydwa budynki technicz-
ne (występujące również w nomenklaturze jako 
schrony T-7), miały powierzchnię 986 m2 każdy 
i wytrzymałość naprężenia 8 kg/cm2 w czole fali 
uderzeniowej. W latach 70-tych, wzniesiono do-
datkowo schron typu „Granit” o powierzchni 157 
m2. W każdym schronie znajdowała się hala zała-
dunkowa, która była połączona z czterema maga-
zynami amunicji jądrowej. Każde pomieszczenie 
mogło pomieścić 20 głowic jądrowych. Oznacza to, 
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